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Podstawa prawna: 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1148 późn. 

zm.); 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. 

U. Z 2017 r. Poz.60); 

 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z2019 r. poz. 1481 z późn. 

zm.); 

 Ustawy z dnia 26stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. 

zm.); 
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DZIAŁ I 

Informacje o szkole 

 

Rozdział 1 

Informacje ogólne o szkole 

§ 1. 

 

1. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2, zwane dalej „szkołą” wchodzi w skład Zespołu Szkół im. 

Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej. 

2. Siedzibą szkoły jest budynek i posesja przy ulicy Spółdzielców 1 w Suchej Beskidzkiej. 

3. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Suski w Suchej Beskidzkiej, z siedzibą przy ul. 

Kościelnej 5b. 

4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie. 

 

§ 2. 

1. Szkoła kształci w zawodach: 

1) Kelner; 

2) Kucharz; 

3) Sprzedawca; 

4) Cukiernik; 

5) Magazynier-logistyk; 

6) Pracownik obsługi hotelowej; 

2. Dopuszcza się zmianę zawodów i specjalności w zależności od potrzeb na rynku pracy 

oraz zainteresowań młodzieży i słuchaczy. 

 

§ 3. 

 

1. Cykl kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lat dla absolwentów ośmioletniej 

szkoły podstawowej. 

2. W Branżowej Szkole I Stopnia nr 2 zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące 

realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego są obowiązkowe dla wszystkich 

uczniów i organizowane w oddziałach. 

3. Zawody, w których uczą się uczniowie ustala Dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z 

jej organami, uwzględniając potrzeby młodzieży i możliwości szkoły. 

4. Branżowa Szkoła I Stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego lub tytuł 

czeladnika w zawodzie, po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w Branżowej Szkole 

II Stopnia oraz czteroletnim liceum dla dorosłych, począwszy od klasy drugiej liceum 

umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

 

§ 4. 

 

1. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 używa pieczęci urzędowej 

 

……………………………………….. 
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DZIAŁ II 

Cele i zadania szkoły oraz sposoby ich realizacji 

 

Rozdział 1 

Cele i zadania szkoły 

§ 5. 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach 

wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, 

dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów i oraz potrzeb danego środowiska. 

2. Celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju 

intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, 

przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli zawodowej w społeczeństwie. 

3. Podstawowymi celami i zadaniami edukacyjnymi szkoły są:  

1) umożliwienie uczniom szkoły zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia 

szkoły; 

2) umożliwienie absolwentom szkoły dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego 

kształcenia, 

3) dobranie odpowiednich programów nauczania i stworzenie wewnątrzszkolnego systemu 

oceniania, 

4) wdrażanie uczniów do samokształcenia i systematycznego zdobywania wiedzy,  

5) określenie wymagań dla uczniów o szczególnych potrzebach i przygotowania 

różnorodnych form pracy z uczniem bardzo dobrym i słabym, 

6) podnoszenie jakości kształcenia poprzez systematyczne badanie i analizowanie wyników 

nauczania w celu dokonania ewaluacji, 

7) wszechstronne mierzenie jakości pracy szkoły - przeprowadzanie wśród nauczycieli, 

rodziców i uczniów, ankiet dotyczących różnych sfer życia szkoły. 

4. Celem kształcenia ogólnego jest: 

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

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

określonym w dokumentacji pedagogicznej szkoły; 

2) Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas 

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie; 

4) Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

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

dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. 

5. Celem kształcenia zawodowego jest: 

1) Przygotowanie uczniów do pracy zawodowej; 

2) Przygotowanie do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy; 

3) Kształcenie kompetencji społecznych i personalnych; 

4) Przygotowanie do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy 

zawodowej. 
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§ 6. 

1. Do zadań Szkoły należy: 

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

zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

2) Zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących 

potrzeb; 

3) Kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, 

emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz 

wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

4) Realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia 

ogólnego i zawodowego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania; 

5) Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia 

i nauczania; 

6) Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom 

stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) Organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

z zachowaniem zasad higieny psychicznej; 

8) Dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów lub poszczególnego ucznia; 

9) Wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 

10) Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów z niepełnosprawnością 

oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach; 

11) Wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

12) Umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

13) Zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom 

pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

14) Sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym 

czasie; 

15) Skuteczne nauczanie języków obcych nowożytnych poprzez dostosowywanie ich 

nauczania do poziomu przygotowania uczniów; 

16) Przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego 

kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe; 

17) Zapewnienie podstawowej opieki medycznej; 

18) Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

19) Stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych 

nauczania; 

20) Przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji; 
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21) Kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 

22) Rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

23) Zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów; 

24) Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. Policją, stowarzyszeniami, 

fundacjami i innymi instytucjami oraz rodzicami w celu kształtowania środowiska 

wychowawczego w szkole; 

25) Kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, 

wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, 

kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie 

inicjatyw i pracy zespołowej; 

26) Kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, 

a także postaw poszanowania dla innych kultur tradycji; 

27) Upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych 

postaw wobec problemów ochrony środowiska; 

28) Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 

29) Stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii 

informacyjno- komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów; 

30) Prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru 

i wykorzystywania mediów; 

31) Ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 

rozwoju, a szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do 

zasobów sieciowych Internecie; 

32) Egzekwowanie obowiązku nauki w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji; 

33) Dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie 

z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej archiwizacji; 

34) Kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, 

a także postawy poszanowania dla innych kultur tradycji; 

35) Dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymagań rynku pracy; 

36) Kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i aktywności sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie 

kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych; 

37) Kształtowanie postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach 

z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym. 

 

Rozdział 2 

Sposoby realizacji zadań szkoły 

§ 7. 

 

1. Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę 

programową kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego dla poszczególnych zawodów 
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zgodnie z dopuszczonymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji 

przedmiotowych. 

2. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego, 

dopuszcza do użytku w danej szkole Dyrektor Zespołu Szkół, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. 

3. Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych 

w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację 

w szkole. 

 

§ 8. 

 

1. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez: 

1) Szkolny zestaw programów nauczania; 

2) Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 

tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie 

programowej. 

3. Program wychowawczo profilaktyczny obejmuje: 

1) Treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz; 

2) Treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli 

i rodziców. 

 

§ 9. 

 

1. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Wychowawczo-

Profilaktycznym. 

2. ProgramWychowawczo-

Profilaktycznyopracowujezespółskładającysięznauczycieliwskazanych przez Dyrektora 

Zespołu Szkół, pedagoga szkolnego i delegowanych przez Radę Rodziców jej przedstawicieli. 

3. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej 

diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, 

w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem 

zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz 

nowych substancji psychoaktywnych. 

4. Program, o którym mowa Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku 

szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. Przez 

porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczo-Profilaktycznym 

wyrażone przez Radę Pedagogiczną i Radę rodziców. 

5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie 

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu Wychowawczo-

Profilaktycznego, rozumianą jak w ust. 3, Program ten ustala Dyrektor Zespołu Szkół 

w uzgodnieniu z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez 

Dyrektora Zespołu Szkół obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców 

w porozumieniu z Radą pedagogiczną. 
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6. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, 

z uwzględnieniem treści Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i przedstawią go do 

zaopiniowania na zebraniach rodziców. 

 

§ 10. 

 

1. Dyrektor Zespołu Szkół powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu 

dalej wychowawcą klasy oraz wyznacza wychowawcę wspomagającego, który przejmuje 

obowiązki wychowawcy w przypadku nieobecności wychowawcy. 

2. Dyrektor Zespołu Szkół zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały 

okres funkcjonowania klasy. 

3. Dyrektor Zespołu Szkół może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na 

własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny 

uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy w przypadku: 

1) Rażącego zaniedbywania obowiązków wychowawcy; 

2) Postępowania niezgodnego z zasadami etyki; 

3) Utraty zaufania wychowanków; 

4) W innych szczególnych przypadkach. 

 

§ 11. 

 

Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: 

1) Realizacje przyjętego w szkole Programu Wychowawczo-Profilaktycznego; 

2) Rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 

3) Realizację określonej tematyki na godzinach o dyspozycji wychowawcy we współpracy 

z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny; 

4) Działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między 

rówieśnikami; 

5) Promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia; 

6) Prowadzenie profilaktyki stomatologicznej; 

7) Prowadzenie profilaktyki uzależnień. 

 

§ 12. 

 

Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną psychologiczną: 

1) Nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez: 

a) Organizowanie spotkań Dyrekcji Zespołu Szkół z nowo przyjętymi uczniami i ich 

rodzicami; 

b) Rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego 

w celu rozpoznania cech osobowości ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych 

i materialnych, 

c) Organizację wycieczek integracyjnych, 

d) Pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga lub 

psychologa szkolnego, 
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e) Udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub 

przedstawiciela dyrekcji, 

f) Współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym specjalistyczną, 

g) Respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

h) Organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na 

podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji; 

2) Nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków 

rodzinnych i losowych; 

3) Nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez: 

a) Umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie 

z odrębnymi przepisami, 

b) Objęcie opieką zespołu ds. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

c) Dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości 

i potrzeb ucznia, 

d) Rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, 

e) Wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów, 

f) Indywidualizację procesu nauczania. 

4) Nad uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych 

5) Nad uczniami z niepełnosprawnością uczęszczającymi do Szkoły poprzez zapewnienie: 

a) Realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

b) Sprzętu specjalistycznego i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów; 

c) Zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w 

szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne; 

d) Integracji dzieci i uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi i uczniami 

pełnosprawnymi; 

e) Przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

 

§ 13. 

 

1. Szkoła zapewnia pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

poprzez: 

1) Pełnienie dyżurów nauczycieli zgodnie z obowiązującym regulaminem; 

2) Opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć 

w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilku godzinne 

jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program 

tego wymaga; 

3) Przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach wychowania fizycznego, 

w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy; 

4) Obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 

5) Odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń, oznakowanie ciągów 

komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 
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6) Prowadzenie zajęć wychowania dla bezpieczeństwa, współdziałanie organizacjami 

zajmującymi się ruchem drogowym; 

7) Kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów 

dokonuje Dyrektor Zespołu Szkół, co najmniej raz w roku; 

8) Umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji, oznaczenie dróg ewakuacyjnych 

w sposób wyraźny i trwały; 

9) Zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi imprezach 

i wycieczkach poza teren jednostki; 

10) Przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

11) Udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych 

zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji 

i preparatów; 

12) Zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego 

poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których 

przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących. 

2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny; 

zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki 

higieniczno–sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne. 

 

§ 14. 

 

Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Zespołu Szkół, nauczyciele wraz z uczniami 

w procesie działalności lekcyjnej, poza lekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, 

organem prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami społecznymi, gospodarczymi 

i kulturalnymi regionu. 

 

§ 15. 

 

1. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek 

organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek. 

2. W szkole obowiązuje rejestr wyjść. 

 

Rozdział 3 

Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno–pedagogicznej 

§ 16. 

 

1. W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną.  

2. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

3. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są 

bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny. 

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na: 

1) Diagnozowaniu środowiska ucznia; 

2) Rozpoznawaniu możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich 
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zaspokojenia; 

3) Rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez 

ucznia; 

4) Wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

5) Opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla 

uczniów z niepełnosprawnością oraz indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla 

uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

6) Prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 

7) PodejmowaniudziałańwychowawczychiprofilaktycznychwynikającychzprogramuWychow

awczo- Profilaktycznego szkoły oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

8) Wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym 

kierunku; 

9) Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

uczniów; 

10) Udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom; 

11) Wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

12) Umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

13) Podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

 

§ 17. 

 

1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości 

psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

uczniów oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, 

i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu 

wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego 

i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.  

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

w szczególności: 

1) Z niepełnosprawności; 

2) Z niedostosowania społecznego; 

3) Z zagrożenia niedostosowaniem społecznym 

4) Z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) Ze szczególnych uzdolnień; 

6) Ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) Z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) Z choroby przewlekłej; 

9) Z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 



12  

10) Z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

12) Z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

 

§ 18. 

 

1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

1) Nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem; 

2) Specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w szczególności: pedagog szkolny. 

2. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w Zespole Szkół ma obowiązek prowadzić 

działania pedagogiczne, których celem jest: 

1) Rozpoznanieindywidualnychpotrzebrozwojowychiedukacyjnychorazmożliwościpsychofiz

ycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych; 

2) Świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy z uczniem; 

3) Realizacja zaleceń i ustaleń Zespołu Wspierającego; 

4) Dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy. 

 

§ 19. 

 

1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń/ uczniowie ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne wymaga/ją pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel/specjalista 

informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasowego. 

2. O pomoc psychologiczno – pedagogiczną mogą wnioskować także, w przypadkach, jak 

w ust. 1: 

1) Rodzice ucznia; 

2) Uczeń; 

3) Poradnia psychologiczno–pedagogiczna; 

4) Dyrektor Zespołu Szkół; 

5) Pielęgniarka; 

6) Pracownik socjalny; 

7) Asystent rodziny; 

8) Kurator sądowy; 

9) Organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

3. 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 Zespołu Szkół. 

 

§ 20. 

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

 

1. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego 
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nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem. 

2. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna świadczona jest w formie: 

1) Zajęć dydaktyczno –wyrównawczych; 

2) Zajęć rozwijających uzdolnienia; 

3) Zajęć korekcyjno –kompensacyjnych; 

4) Zajęć o charakterze terapeutycznym; 

5) Zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 

6) Zajęć rozwijających umiejętność uczenia się; 

7) Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 

3. Inne formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej, to: 

1) Porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez pedagoga szkolnego, 

w godzinach podanych na drzwiach gabinetu pedagoga; 

2) Porady i konsultacje dla rodziców – i prowadzone przez pedagoga szkolnego, w godzinach 

podanych na drzwiach gabinetu pedagoga oraz w wyznaczonych godzinach dyżuru 

nauczycieli. Godziny dyżurów nauczycieli w poszczególnych okresach pracy szkoły 

umieszcza się na tablicy ogłoszeń dla rodziców –parter; 

3) Warsztaty i szkolenia dla rodziców; 

4) Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru 

pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku potrzeby 

indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem. 

 

§ 21. 

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów z orzeczeniami 

 

1. W szkole powołuje się Zespół ds. Pomoc psychologiczno–pedagogicznej uczniom 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie 

o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej 

Zespołem Wspierającym. 

2. W skład zespołu wchodzą: pedagog szkolny, jako przewodniczący zespołu oraz 

nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w Zespole Szkół. 

3. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje 

indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. 

4. Zespół, o którym mowa w ust.1, przy ustalaniu form i czasu trwania pomocy uczniowi 

współpracuje z rodzicami ucznia lub w razie potrzeb z poradnią psychologiczno –

pedagogiczną. 

5. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej ustala Dyrektor Zespołu Szkół, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które 

w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

6. 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 lub pełnoletniego ucznia. 

Wychowawca klasy wpisuje powyższą informację w dzienniku lekcyjnym, przyjęcie 

wiadomości rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem w dokumentacji wychowawcy 

klasy. 
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7. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program 

edukacyjno – terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń 

zawartych nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju 

ucznia, w oparciu, o które będzie dokonywana ocena efektywności działań. 

 

§ 22. 

 

1. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno–wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga 

zgody rodzica lub pełnoletniego ucznia. 

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach między oddziałowych 

i oddziałowych. Dyrektor Zespołu Szkół wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych. 

3. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

4. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia 

specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie. 

 

§ 23. 

 

1. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi 

decyduje Dyrektor Zespołu Szkół. 

2. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje Dyrektor 

Zespołu Szkół na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

 

§ 24. 

 

W szkole zatrudniony jest pedagog i doradca zawodowy, a w miarę potrzeb specjaliści, 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

 

§ 25. 

 

1. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog oraz inni 

nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach 

podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 

2. W szkole mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności 

z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności rozwiązywania problemów 

wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich 

realizacji i na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 

3. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna 

w Makowie Podhalańskim. 
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§ 26. 

Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego, psychologa 

 

1. Do zadań pedagoga szkolnego, psychologa należy: 

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

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie 

mocnych stron ucznia; 

2) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) Udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych; 

4) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów; 

5) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w środowisku szkolnym i poza szkolnym ucznia; 

6) Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej; 

7) Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–

pedagogicznej; 

8) Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

9) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

10) Rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych; 

11) Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców 

i wychowawców; 

12) Podejmowanie działań na rzecz rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu 

Szkół w zakresie profilaktyki uniwersalnej; 

13) Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej; 

14) Prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad 

w zakresie wychowania; 

15) Wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego; 

16) Udział w opracowywaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego; 

17) Przewodniczenie Zespołowi Wspierającemu, powołanego do opracowania 

Indywidualnych Programów Edukacyjno – terapeutycznych; 

18) Prowadzenie dokumentacji pracy. 

2. W szkole znajduje się gabinet pedagoga. Na drzwiach wejściowych umieszcza się godziny 

dyżuru pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa wraz z numerami kontaktowymi. 

Wszelkie informacje do rodziców widnieją na stronie internetowej Zespołu Szkół: 

www.zswsucha.pl. 

 

 

http://www.zswsucha.pl./
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§ 26 a. 

Zadania i obowiązki pedagoga specjalnego 

 

1. Do zadań pedagoga specjalnego należy: 

1) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom; 

2) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów; 

3) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów 

oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 

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

4) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia; 

5) wspieranie nauczycieli i wychowawców w: 

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.  

 

 

 

 

Rozdział 4 

Organizacja nauczania i organizacja zajęć rewalidacyjnych uczniom z 

niepełnosprawnością 

 

§ 27. 

 

W szkole kształcenie uczniów z niepełnosprawnością, dla których poradnia psychologiczno–

pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest 

w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym; 

 

§ 28. 

 

1. Szkoła zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości 

psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne. 

2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 
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§ 29. 

 

Uczniowi z niepełnosprawnością szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie 

z zaleceniami poradni psychologiczno–pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć 

rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub 

integracyjnym po 2 godziny nauczania. 

 

§ 30. 

 

W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne: 

1) Korekcyjno –kompensacyjne; 

2) Zajęcia specjalistyczne; 

 

§ 31. 

 

1. W Zespole Szkół za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli 

posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 

kształcenia uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. 

2. Nauczyciele, o których mowa w ust.1: 

1) Prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi 

nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone 

w programie; 

2) Prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą 

z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym; 

3) Uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli. 

 

 

Rozdział 5 

Nauczanie indywidualne 

 

§ 32. 

 

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły 

obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor Zespołu Szkół na wniosek rodziców i na 

podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje 

indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu 

zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia. 
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Rozdział 6 

Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki 

 

§ 33. 

 

1. Szkołaumożliwiarealizacjęindywidualnegotokunaukilubrealizacjęindywidualnegoprogram

u nauki zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

2. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego 

szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki. 

3. Zezwolenienaindywidualnyprogramnaukilubtoknaukimożebyćudzielonepoupływieconajm

niej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji. 

4. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy. 

5. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania 

z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego 

roku szkolnego. 

6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić: 

1) Uczeń - z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców; 

2) Rodzice niepełnoletniego ucznia; 

3) Wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy 

wniosek – za zgodą rodziców. 

7. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza 

do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia. 

 

§ 34. 

 

1. W szkole organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę również dla dzieci i młodzieży z 

niepełnosprawnością, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 

predyspozycjami. 

2. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się na 

każdym etapie edukacyjnym, w integracji z uczniami pełnosprawnymi. 

3. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program 

nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych. 

4. Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

5. Uczniom tym Szkoła zapewnia: 

1) Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) Warunki i sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów; 

3) Zajęcia specjalistyczne, o których mowa w odrębnych przepisach; 



19  

4) Inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym zwłaszcza zajęcia rewalidacyjne, 

terapeutyczne, socjoterapeutyczne; 

5) Integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi i uczniami 

pełnosprawnymi; 

6) Przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

 

 

Rozdział 7 

Pomoc materialna uczniom 

 

§ 35. 

 

1. Zespół Szkół sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji 

materialnej z 0owodu warunków rodzinnych i losowych poprzez: 

1) Udzielanie pomocy materialnej: 

a) Pomoc w prawidłowym składaniu wniosków o stypendia szkolne, 

b) Pomoc w ubieganiu się o dopłaty z ośrodków pomocy rodzinie, 

c) Występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie 

uzdolnionych uczniów również do organów samorządowych, rządowych, instytucji lub osób 

fizycznych. 

2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, 

umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji 

materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów. 

 

§ 36. 

 

Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: 

1) Realizację przyjętego w szkole Programu Wychowawczo-Profilaktycznego; 

2) Rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb uczniów; 

3) Rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych problemów uczniów; 

4) Uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, cyberprzemoc, uzależnienia) oraz 

konieczności dbania o własne zdrowie; 

5) Realizację określonej tematyki na zajęciach z wychowawcą we współpracy z lekarzami 

i psychologami; 

6) Działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między 

rówieśnikami; 

7) Działania pedagoga i psychologa szkolnego; 

8) Współpracę z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną, m. in. Organizowanie zajęć 

integracyjnych, spotkań z psychologami; 

9) Prowadzenie profilaktyki uzależnień; 

10) Promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia; 

 

§ 37. 
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1. W szkole obowiązuje Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny.  

2. Program wychowawczo profilaktyczny obejmuje: 

1) Treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz; 

2) Treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli 

i rodziców. 

3. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej 

diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, 

w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem 

zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz 

nowych substancji psychoaktywnych. 

4. Bieżące działania wychowawcze i profilaktyczne określa Plan działań wychowawczych 

i profilaktycznych, które są corocznie ewaluowane przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu 

z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

 

DZIAŁ III 

Organizacja pracy Szkoły 

 

Rozdział 1 

Organy Zespołu Szkół i ich kompetencje 

§ 38. 

 

Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej; 

2) Rada Pedagogiczna - wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej; 

3) Rada Rodziców –wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. 

Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej; 

4) Samorząd Uczniowski - wspólny dla wszystkich szkół. 

 

§ 39. 

 

Każdy z wymienionych organów w § 38 działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe. Organy 

kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. 

Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Zespołu Szkół. 

 

§ 40 

 

Szczegółowe kompetencje i zadania organów szkoły oraz zasady współpracy i sposób 

rozwiązywania sporów określa statut Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej 

Beskidzkiej. 
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Rozdział 2  

Organizacja nauczania 

§ 41. 

 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej 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) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia; 

3) zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno–pedagogicznej; 

5) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością; 

6) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia z języka obcego 

nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz 

program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego programu nauczania; 

7) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych; 

8) zajęcia edukacyjne z religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie; 

9) zajęcia z doradztwa zawodowego; 

10) szkoła może prowadzić również inne niż wymienione zajęcia edukacyjne. 

2. Praktyczna nauka zawodu ma postać dualnego systemu kształcenia zawodowego, 

w którym podstawę prawną odbywania zajęć praktycznych u pracodawców może stanowić 

zarówno umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawarta pomiędzy 

młodocianym pracownikiem a pracodawcą, jak i umowa o praktyczną naukę zawodu, zawarta 

pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną 

naukę zawodu. Czas trwania praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie może 

przekraczać 6 godzin na dobę, a uczniów powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na 

dobę. Zajęcia praktyczne z uczniami prowadzą nauczyciele praktycznej nauki zawodu. 

W uzasadnionych przypadkach zajęcia praktyczne mogą prowadzić instruktorzy praktycznej 

nauki zawodu. 

3. Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są 

na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień 

i umiejętności uczniów. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku 

szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględniłem deklaracji nauczycieli. 

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy 

czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć opracowanym 

przez dyrektora szkoły. 

5. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia: 

1) Równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

2) Zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; 

3) Możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego 

w ciągu dnia. 

6. Zasady nauczania zdalnego:  
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1) Zajęcia w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej będą zawieszane w razie 

wystąpienia:  

e) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

f) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia 

z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, 

g) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

h) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów. 

2) Zajęcia zostają zawieszone zgodnie z trybem określonym w  § 18 ust. 2a rozporządzenia 

MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach. Zawieszenie zajęć jest możliwe za zgodą organu 

prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego. O zawieszeniu zajęć dyrektor zobowiązany jest zawiadomić organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. Mimo zawieszenia zajęć zapewniona będzie 

możliwość odstąpienia od nauki zdalnej mimo ustawowego obowiązku jej realizacji. Będzie 

to możliwe: 

a)  za zgodą organu prowadzącego, 

b)  po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

3) Obowiązek przejścia na nauczanie zdalne zaistnieje w sytuacji, gdy zawieszenie zajęć 

zostało wprowadzone na okres dłuższy niż 2 dni. Wprowadzenie nauczania zdalnego 

powinno wtedy nastąpić nie później niż w trzecim dniu zawieszenia. 

4) Zajęcia zdalne powinny być realizowane: 

a) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego wskazanego w art. 44a ust. 1 Prawa 

oświatowego (informacja na jego temat powinna widnieć na stronie MEiN), 

b) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 

informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem (np. MS Teams, Google Meet), 

c) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych 

działań lub 

d) w inny sposób umożliwiający kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania. 

5) O przyjętych sposobach należy poinformować:  

a) organ prowadzący,  

b) organ nadzoru pedagogicznego. 

6) Szczegółowe zasady organizacji zajęć: 

a) Zajęcia będą się odbywać przy pomocy technologii informacyjno-komunikacyjne 

wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć, MS Teams, Google Meets lub 

inne, umożliwiające przekazywanie uczniom materiały w sposób bezpieczny, 

b) Inne sposoby przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć, to: 

poczta elektroniczna, dziennik elektroniczny, 

c) W czasie nauczania zdalnego konieczne jest zachowanie warunków bezpiecznego 

uczestnictwa uczniów w tych zajęciach w odniesieniu do przyjętych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (z uwzględnieniem przemiennego kształcenia z użyciem 

monitorów ekranowych i bez ich użycia), 
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d) sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach zdalnych odbywa się poprzez 

potwierdzenie głosowe obecności i na żądanie nauczyciela pokazanie twarzy ucznia 

(z uwzględnieniem konieczności poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunków 

technicznych i oprogramowania sprzętu służącego do nauki). 

 

§ 42. 

 

1. Dyrektor Zespołu Szkół opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas 

na cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych 

określonych w przepisach prawa. 

2. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców lub życzenie uczniów pełnoletnich Zespół 

Szkół organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Uczniom danego oddziału lub grupie między oddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu 

wiedzy o życiu w rodzinie, w ramach godzin do dyspozycji Dyrektora w wymiarze 14 godzin 

w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. 

4. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.3, jeżeli jego 

rodzice zgłoszą Dyrektorowi Zespołu Szkół w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału 

ucznia w zajęciach. 

5. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 3, jeżeli zgłosi 

Dyrektorowi Zespołu Szkół w formie pisemnej sprzeciw wobec swojego udziału w zajęciach. 

6. Zajęcia, o których mowa w ust. 3 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję 

ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 

§ 43. 

 

1. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy 

komputerze na zajęciach informatyki, drugiego języka obcego nowożytnego może być 

zwolniony z obecności na tych zajęciach po spełnieniu warunków: 

1) Lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka obcego nowożytnego, 

z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć, jako pierwsze lub ostatnie 

w danym dniu; 

2) Rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Zespołu Szkół, w którym wyraźnie 

zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach. 

2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy 

komputerze na zajęciach informatyki, drugiego języka obcego nowożytnego ma obowiązek 

uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone 

w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi. 

3. Dyrektor Zespołu Szkół, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni 

publicznej, w tym publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, 

spełniającej warunki, o których mowa w ustawie – Prawo oświatowe, zwalnia ucznia z wadą 

słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub 

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

Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. 
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4. Dyrektor Zespołu Szkół, na wniosek rodziców ucznia, w drodze decyzji administracyjnej 

może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku nauki poza 

szkołą. 

5. W szkole istnieje możliwość wprowadzenia nauki języka migowego. 

6. Obowiązkowa nauka jednego języka obcego (a nie dwóch) dotyczy wszystkich uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niezależnie od rodzaju szkoły lub 

oddziału, do którego uczęszczają. 

7. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczający do 

oddziału ogólnodostępnego lub integracyjnego mają możliwość nauki drugiego języka 

obcego nowożytnego. 

9.W szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki. 

 

§ 44. 

 

1. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawnych. 

2. Z praktycznej nauki zawodu uczeń otrzymuje ocenę, a procedura odwołania się od tej 

oceny obowiązuje taka, jak od oceny klasyfikacyjnej. 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z praktycznej nauki zawodu, ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w przypadku 

organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – nauczyciel praktycznej nauki 

zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub opiekun praktyk zawodowych. 

4. Dyrektor branżowej szkoły I stopnia zwalnia ucznia klasy programowo najwyższej, który 

nie ukończył szkoły i w kolejnym roku szkolnym powtarza klasę, z obowiązku odbycia 

praktycznej nauki zawodu, jeżeli:  

5. 1) uczeń ten w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu praktycznej nauki zawodu oraz 

2) zdał egzaminy zawodowe w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w 

zawodzie, w którym kształci się, lub zdał egzamin czeladniczy w zawodzie, w którym kształci 

się. 

5. Dyrektor branżowej szkoły I stopnia zwalnia ucznia klasy programowo najwyższej, który 

nie ukończył szkoły i w kolejnym roku szkolnym powtarza klasę, z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego, w tym zajęć realizowanych 

na turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, jeżeli:  

1) uczeń ten w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego 

teoretycznego oraz  

2) zdał egzaminy zawodowe w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych 

w zawodzie, w którym kształci się, lub zdał egzamin czeladniczy w zawodzie, w którym 

kształci się. 

6. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 4 i 5, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona" oraz 

numer dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa odpowiednio w ust. 

4 pkt 2 lub ust. 5 pkt 2.  
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7. W przypadku gdy uczeń klasy programowo najwyższej branżowej szkoły I stopnia: 

1) realizował naukę zawodu jako młodociany pracownik oraz  

2) nie ukończył szkoły i w kolejnym roku szkolnym powtarza klasę, oraz  

3) zdał egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w którym 

kształci się, lub egzamin czeladniczy w zawodzie, w którym kształci się, oraz 

4) w wyniku klasyfikacji końcowej nie otrzymał pozytywnych ocen klasyfikacyjnych ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu praktycznej nauki zawodu 

- uczeń ten realizuje praktyczną naukę zawodu w ramach stażu uczniowskiego, o którym 

mowa w art. 121a ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe. 

 

§ 45. 

 

Szkoła akceptuje praktyki organizowane indywidualnie przez rodziców ucznia, zarówno na 

terytorium Polski, jak i za granicą. 

 

 

Rozdział 3 

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 

§ 46. 

 

Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 

Rozdział 4 

Organizacja wychowania i opieki 

 

§ 47. 

Współpraca z rodzicami 

 

1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, 

wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców. 

2. AktywizowanierodzicówiuzyskaniewsparciawrealizowaniuzadańZespołuSzkółrealizowane

jest poprzez: 

1) Pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych 

przez: 

a) Organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie, 

b) Zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych 

z wychowaniem dziecka; 

2) Doskonalenie form komunikacji pomiędzy Zespołem Szkół a rodzinami uczniów poprzez: 

a) Organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami, 

b) Przekazywanie informacji przez korespondencję, e-maile, telefonicznie, stronę www, inne 

materiały informacyjne, 

c) W szkole obowiązuje całkowity zakaz pobierania od rodziców opłat za przekazywane 

informacje dotyczące ich dzieci; 
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3) Dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce, 

4) Pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez: 

a) Zachęcanie do działań w formie wolontariatu, 

b) Inspirowanie rodziców oddziałania, 

c) Wspieranie inicjatyw rodziców, 

d) Wskazywanie obszarów działania, 

e) Upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców; 

5) Włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady Rodziców, 

zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji. 

 

DZIAŁ IV 

Zasady organizacji pracy szkoły 

 

Rozdział 1 

Szczegółowe zasady organizacji pracy szkoły 

§ 48. 

 

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

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Rozporządzenie MEN w sprawie 

organizacji roku szkolnego. 

2. Okresy, na które dzieli się rok szkolny, opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolne Zasady 

oceniania. 

 

§ 49. 

 

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

arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrekcję Zespołu Szkół na podstawie ramowych 

planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu 

przez organ prowadzący szkołę. 

2. Dyrektor Zespołu Szkół opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 21 kwietnia 

każdego roku szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza do 29 maja danego roku. 

3. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się informacje zgodnie z Rozporządzeniem 

MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły Dyrektor, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizację zajęć edukacyjnych. 

 

§ 50. 

 

1. Dyrektor Zespołu Szkół odpowiada za opracowanie planu Wewnątrzszkolnego 

Doskonalenia Nauczycieli. 

2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN Dyrektor Zespołu Szkół powołuje 

szkolnego lidera WDN. 
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§ 51. 

Nauczanie w zespołach międzyoddziałowych i międzyklasowych 

 

1. Dyrektor Zespołu Szkół może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych o strukturze międzyoddziałowej lub międzyklasowej. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 mogą mieć różne formy - w szczególności mogą 

dotyczyć przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z jednego przedmiotu j lub mogą dotyczyć np. 

Organizacji wyjazdu o takiej strukturze. 

3. WkażdymprzypadkuorganizacjizajęćostrukturzemiędzyklasowejlubmiędzyoddziałowejDyr

ektor Zespołu Szkół lub upoważniony Wicedyrektor powołują koordynatora zajęć. 

4. Zadaniem koordynatora jest szczególności: 

1) Opracowanie szczegółowych zasad funkcjonowania danej formy zajęć 

międzyoddziałowych lub międzyklasowych w warunkach organizacyjnych szkoły; 

2) Bieżąca kontrola realizacji zajęć; 

3) Prowadzenie poprawnej dokumentacji zajęć w ramach danej formy zajęć; 

4) Współpraca z wychowawcami klas biorących udział w zajęciach międzyoddziałowych lub 

międzyklasowych; 

5) Kontrola wpisywania ocen klasyfikacyjnych do dzienników lekcyjnych 

5. W przypadku wyjazdów o strukturze międzyoddzialowej lub międzyklasowej 

koordynatorem jest kierownik wycieczki. 

 

§ 52. 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

 

1. W szkole realizowany jest program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.  

2. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje działania podejmowane przez 

szkołę w celu wspierania uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego 

i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich 

zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu 

edukacji i rynku pracy.    

3. Doradztwo zawodowe jest realizowane: 

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i kształcenia 

w zawodzie; 

2) na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego; 

3) na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych 

w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

4) na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem; 

5) w ramach wizyt zawodoznawczych; 

4. Za realizację programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego odpowiada 

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy, pedagog, wszyscy nauczyciele i wychowawcy.  

5. Doradca zawodowy lub inny nauczyciel(e) (wyznaczeni przez Dyrektora) odpowiedzialni 

za realizację doradztwa zawodowego w szkole opracowują program realizacji doradztwa 

zawodowego uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. Dyrektor 

w terminie do 30 września każdego roku szkolnego zatwierdza program realizacji doradztwa 
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zawodowego. Program zawiera: 

1) Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:  

a) Tematykę działań, uwzględniającą w treści programowe, 

b) Oddziały, których dotyczą działania,  

c) Metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach, 

w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami, 

d) Terminy realizacji działań,  

e) Osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań,  

2) Podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań. 

6. Program realizacji doradztwa zawodowego tworzony jest z uwzględnieniem potrzeb 

uczniów i rodziców oraz lokalnych lub regionalnych działań związanych z doradztwem 

zawodowym. 

7.Wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej oraz inne osoby zatrudnione w szkole 

zaangażowani są w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym. 

 

§ 53. 

Zadania i obowiązki doradcy zawodowego 

 

1. Do zadań doradcy zawodowego należy: 

1) Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 

3) Opracowanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami 

wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, program 

doradztwa zawodowego oraz koordynacja jego realizacji;  

4) Wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, 

psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie 

realizacji doradztwa zawodowego 

5) Koordynowanie działalnością informacyjno-doradczą realizowaną przez szkołę, w tym 

gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia;  

6) Realizowanie działań wynikających z programu doradztwa zawodowego. 

2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole, Dyrektor wyznacza nauczyciela, 

wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę planującego i realizującego zadania 

z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

3. W szkole znajduje się gabinet doradcy zawodowego. Na drzwiach wejściowych umieszcza 

się godziny dyżuru doradcy. 

 

§ 54. 

Działalność innowacyjna i eksperymentalna 

 

1. W szkole mogą być prowadzone zajęcia eksperymentalne. Eksperymenty pedagogiczne są 

to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu 

poprawę, jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia. 
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2. Eksperymenty mogą obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Eksperyment 

może być wprowadzony w całej szkole lub w oddziale lub grupie. 

3. Rozpoczęcie eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich 

warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań 

eksperymentalnych. 

4. Eksperymenty wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą 

być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie 

planowanych działań. 

5. Udział nauczycieli w eksperymencie jest dobrowolny. 

6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentów w szkole podejmuje Rada 

Pedagogiczna. 

7. Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym 

zakresem: 

1) Kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym; 

2) Tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów; 

3) Realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań 

w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz 

nauczycieli 

4) Stworzenie przez dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń 

i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym, 

oprócz działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej szkoły, jest również rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności innowacyjnej. 

 

§ 55. 

 

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem organizacji politycznych, stowarzyszenia, organizacje 

i fundacje działające w środowisku lokalnym, 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 

Zespołu Szkół po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej Zespołu szkół. 

3. Współpraca szkoły ze stowarzyszeniem: 

1) pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz uczniów; 

2) wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą szkoły; 

3) umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów uczniowskich; 

4) wpływa na integrację uczniów; 

5) wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki. 

4. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 

harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady pedagogicznej. 

5. Szkoła i Stowarzyszenie czerpią obopólne korzyści ze swojej działalności. 
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6. Stowarzyszenie ma prawo do darmowego korzystania z pomieszczeń i zasobów szkoły 

w miarę możliwości. 

7. Stowarzyszenie ma pełne suwerenne prawo wypowiadać się w kluczowych sprawach 

wewnętrznych szkoły. 

 

§ 56. 

 

1. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-

wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym 

i metodycznym Dyrektora Zespołu Szkół. 

2. Cele i sposoby działania: 

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, 

dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym; 

2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby 

innych; 

3) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska 

naturalnego; 

4) wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie 

ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy; 

5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

6) promocja idei wolontariatu w szkole. 

3. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora Zespołu Szkół opiekę nad uczniami podczas zajęć 

edukacyjnych może sprawować wolontariusz. 

4. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na 

zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora Zespołu Szkół. 

5. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania 

odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania 

takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów. 

 

 

DZIAŁ V 

Pracownicy Szkoły 

 

Rozdział 1 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

§ 57. 

Zadania nauczycieli 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada, za 

jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Do obowiązków nauczycieli należy szczególności: 

1) Dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez 

szkołę; 
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2) Prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. Wykorzystanie najnowszej 

wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania 

danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu 

maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, 

motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii 

i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów; 

3) Kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 

każdego człowieka; 

4) Dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras światopoglądów; 

5) Tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych 

wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych 

(zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny; 

6) Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, 

a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

7) Prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na 

obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 

8) Wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia, 

w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych 

zmian lub gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia; 

9) Dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia: 

10) Bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności 

uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu ocena 

niedostateczną według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania; 

11) Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. 

Poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do 

udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych zawodach; 

12) Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie 

możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu wychowawcą; 

13) Współpraca z wychowawcą i Samorządem klasowym; 

14) Indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 

15) Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w 

lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach 

doskonalenia organizowanych przez, OKE lub inne instytucje w porozumieniu z Dyrekcją 

Zespołu Szkół zgodnie ze szkolnym planem WDN; 

16) Aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 

organizowanych przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole 

przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej; 

17) Przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę 

międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne 
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rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów Kodeksu Pracy; 

18) Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie 

prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, a także 

potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbyte zajęcia, w dzienniku elektronicznym funkcję 

podpisu pełni wpis tematu i frekwencji na lekcji; 

19) Kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności 

osobistej ucznia; 

20) Przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców; 

21) Przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 

22) Dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego 

programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu 

ich do zaopiniowania przez Radę pedagogiczną; 

23) Uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminów maturalnych kwalifikacyjnych. 

3. Nauczyciele są zobowiązani doza chowania w poufności informacji uzyskanych 

w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji 

seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań 

religijnych lub światopoglądów uczniów.  

4. Nauczyciel odpowiada: 

1) Służbowo przed Dyrektorem za: 

a) Poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w zakresie swojego przedmiotu oraz 

klasach w klasach i zespołach stosownie do realizowania programu i warunków, w jakich 

działa, 

b) Stan warsztatów pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych środków dydaktycznych; 

2) Cywilnie lub karnisza: 

a) Skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów w czasie zajęć szkolnych, 

pozaszkolnych oraz w czasie pełnionych dyżurów, 

b) Nieprzestrzeganie funkcjonujących w szkole procedur postępowania w zakresie różnych 

wypadków zdarzeń, 

c) Zniszczenie lub utratę elementów majątku i wyposażenia Zespołu Szkół powierzonych w 

związku z wykonywaniem zadań. 

5. W ramach czasu pracy nauczyciel zobowiązany jest realizować inne zajęcia i czynności 

wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze 

uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. Celem realizacji tych zadań nauczyciel 

jest zobowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku 

nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązującego wymiaru zajęć – 

w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, 

prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców (opiekunów). 

 

§ 58. 

Zadania wychowawców klas 

 

Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 



33  

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

przygotowanie do Życia w rodzinie społeczeństwie; 

2) Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

 

§ 59. 

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom 

 

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za Życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi 

sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia 

odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez 

Dyrektora Zespołu Szkół. 

4. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek 

odnotować wyjście w rejestrze wyjść przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji 

wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązującej w szkole. 

5. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie: 

1) Ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki doprowadzenia lekcji nie 

zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada 

warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora Zespołu Szkół 

celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić 

prowadzenia zajęć w danym miejscu; 

2) Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki; 

3) W razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia dozwala, należy 

skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka 

potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców 

ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić Dyrektora Zespołu Szkół; 

4) Uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo; 

5. Nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej. 

6. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z: 

1) Zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 

2) Sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 

3) Z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

4) Zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

 

§ 60. 

 

W szkole utworzone są stanowiska Wicedyrektorów oraz stanowiska kierownicze, dla 

których dyrektor ustala zakres obowiązków. Na stanowiska Wicedyrektorów i kierownicze 

powołuje Dyrektor Zespołu Szkół po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu 

prowadzącego.  
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DZIAŁ VI 

Uczniowie Szkoły 

 

Rozdział 1  

Obowiązek nauki 

§ 61. 

 

1. Obowiązek nauki trwa od ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, nie dłużej jednak 

niż do ukończenia 18 roku życia. 

2. Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

3. Przez niespełnienie obowiązku nauki rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność 

w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. 

 

§ 62. 

 

Zgodnie z ustawą –Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki są 

obowiązani do: 

1) Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka podlegającego obowiązkowi 

nauki do szkoły; 

2) Zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne; 

3) Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 

4) Informowania w terminie do 30 września każdego roku organ prowadzący, w obwodzie, 

których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku nauki lub zmianach. 

 

Rozdział 2  

Zasady rekrutacji 

§ 63. 

 

1. Postępowanie rekrutacyjne do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 przeprowadza komisja 

rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół. Dyrektor wyznacza 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

2. Do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 przyjmowani są absolwenci ośmioletniej szkoły 

podstawowej. 

3. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb działania Komisji Rekrutacyjnej, a także 

zakres oraz zakres uprawnień i obowiązków członków komisji w postępowaniu 

rekrutacyjnym określa Regulamin Rekrutacji. 

 

Rozdział 3 

Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej 

 

§ 64. 

Członek społeczności szkolnej 
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1. Członkiem społeczności szkolnej staje się każdy, kto został przyjęty do szkoły w określony 

przez zasady przyjmowania sposób. 

2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności 

szkolnej. 

3. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi 

prawami człowieka i dziecka. 

4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice 

rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia 

społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne. 

5. Traktowanie członków: 

1) Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub 

karaniu; 

2) Żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji 

w sferę jego życia prywatnego; 

3) Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności 

szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane karane; 

4) Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, 

obrzędach religijnych lub nauce religii; 

5) Każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma obowiązek: 

a) Poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób, 

b) Przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi, 

c) Zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych, 

d) Zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby oraz używanie 

wulgarnych słów, zwrotów i gestów. 

6) Nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub 

psychicznej do naruszania godności i praw innego człowieka. 

6. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone 

w szkole. 

7. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia 

szkody. 

8. Wszyscy uczniowie szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor szkoły i kultywować jej 

tradycje. 

 

Rozdział 4 

Prawa i obowiązki uczniów 

§ 65. 

 

1. Każdy uczeń w szkole ma prawo do: 

1) Wiedzy o prawach i uprawnieniach ucznia Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa 

w Beskidzkiej; 

2) Dostępu do Statutu Zespołu Szkół, Branżowej Szkoły I Stopnia oraz innych dokumentów 

wewnątrzszkolnych; 

3) Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania; 

4) Znajomości programów nauczania i wymagań edukacyjnych podlegających ocenianiu; 
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5) Otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach np. W sprawie 

promocji, klasyfikowania, karach porządkowych, świadczeń socjalnych; 

6) Informacji na temat Życia szkolnego, w tym o organizacji zajęć pozalekcyjnych, 

imprezach szkolnych, rozkładu lekcji; 

7) Bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosownej do jego potrzeb i możliwości 

organizowanych na zasadach określonych w Statucie Branżowej Szkoły I Stopnia; 

8) Do opieki zdrowotnej(profilaktyka); 

9) Wnioskowania i otrzymywania wsparcia w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

10) Niepytania tego samego dnia z przedmiotu, z którego otrzymał ocenę niedostateczną; 

11) Zwolnienia z odpowiedzi z innych przedmiotów oraz do trzech dni wolnych od zajęć 

szkolnych z racji przygotowań do olimpiad przedmiotowych bezpośrednio przed 

eliminacjami, po potwierdzeniu udziału przez nauczyciela prowadzącego i wychowawcę; 

12) Wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem, jeśli nie narusza tym dobra 

innych; 

13) Przedstawiania stanowiska we własnej sprawie np. w sytuacji konfliktu; 

14) Posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów i opinii na każdy temat, pod 

warunkiem, że nie narusza praw i godności innych osób; 

15) Uzewnętrzniania przekonań religijnych i światopoglądowych; 

16) Równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu; 

17) Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, krzywdy, złego 

traktowania lub wyzysku; 

18) Poszanowania własnej godności; 

19) Opieki w czasie zajęć organizowanych w szkole; 

20) Pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych; 

21) Zwracania się do wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz 

oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 

22) Korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad 

określonych przez Dyrektora Zespołu Szkół; 

23) W przypadku naruszenia praw ucznia z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych 

w Konwencji o Prawach Dziecka uczeń ma prawo złożenia skargi do Dyrektora. 

 

§ 66. 

Tryb składania skargi w zakresie naruszania praw ucznia 

 

1. Złożenie do Dyrektora w ciągu 7 dni od daty zaistnienia naruszenia prawa ucznia pisemnej 

skargi, 

2. Dyrektor rozpatruje skargę i podejmuje decyzję informując Radę Pedagogiczną lub inne 

osoby zaangażowane w sprawę, 

3. Odwołanie się od decyzji Dyrektora do kuratora oświaty ciągu14 dni od daty 

powiadomienia go o rozpatrzeniu skargi, 

4. Dopuszczalne jest złożenie przez ucznia pisemnych lub ustnych wyjaśnień związanych ze 

zdarzeniem będącym podstawą złożonej skargi do Rady Pedagogicznej lub Dyrektora 

Zespołu Szkół. 
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§ 67. 

 

Uczeń w szkole ma obowiązek: 

1) Przestrzegania postanowień Statutu Zespołu Szkół oraz Branżowej Szkoły i Stopnia; 

2) Przestrzegania zasad kultury współżycia; 

3) Poznania historii Zespołu Szkół, a także postaci jej patrona, szanowania symboli Zespołu 

Szkół oraz kultywowania jej tradycji, godnego jej reprezentowania, dbania o honor Zespołu 

Szkół; 

4) Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Zespołu Szkół oraz Rady 

Pedagogicznej; 

5) Okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Zespołu Szkół 

i wszystkim ludziom poprzez społeczne akceptowane formy; 

6) Posiadać legitymację szkolną z numerem PESEL; 

7) Rzetelnej i systematycznej nauki oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych 

i życiu szkoły, przygotowywania się do zajęć, terminowego wykonywania zadań oraz jak 

najlepszego wykorzystania czasu i warunków do nauki; 

8) Regularnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych, 

9) Usprawiedliwiania nieobecności w terminie do tygodnia od momentu jej powstania 

w formie pisemnej lub przez Dziennik elektroniczny. Ucznia niepełnoletniego 

usprawiedliwiają rodzice lub opiekun prawny. Decyzje o usprawiedliwieniu ucznia podejmuje 

wychowawca klasy. 

10) Nieutrudniania realizacji obowiązków szkolnych; 

11) Dostarczyć aktualne badania lekarskie stosowne do danego zawodu w następujących 

terminach: uczniowie klas pierwszych do 15 września, a pozostałych klas 1 września danego 

roku szkolnego, w przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, uczeń nie ma prawa 

uczestniczyć w Żadnych zajęciach praktycznych, co może skutkować nieklasyfikowaniem 

z danego przedmiotu oraz innymi konsekwencjami wyciągniętymi przez Dyrektora, który 

każdorazowo jest informowany o tym fakcie przez nauczyciela prowadzącego zajęcia; 

12) W ostatnim tygodniu nauki uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą. Potwierdzeniem 

rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa. 

 

 

§ 68. 

 

 

1. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy 

komputerze na zajęciach informatyki ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, 

chyba, że są to jego pierwsze lub ostatnie lekcje, wówczas po oświadczeniu rodziców, że 

przejmują za niego odpowiedzialność może być zwolniony zajęć. 

2. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, 

drugiego języka obcego nowożytnego po otrzymaniu decyzji Dyrektora Zespołu Szkół. 

Zwolnienie powinno być dostarczone w terminie dwóch tygodni od daty określającej 

początek obowiązywania tego zwolnienia. 
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§ 69. 

 

Uczniom nie wolno: 

1) Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym 

działaniu. 

2) Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu. 

3) Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu. 

4) Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć. 

5) Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych. 

6) Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody 

zainteresowanych. 

7) Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych 

informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu Zespołu Szkół. 

8) Zapraszać obcych osób na teren szkoły. 

 

§ 70. 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

na terenie Szkoły 

 

1. Uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół mogą posiadać telefon komórkowy. 

2. Przyniesiony telefon musi być wyłączony i nie można go używać podczas zajęć 

lekcyjnych, bibliotecznych, świetlicowych itp. W szczególnych sytuacjach, a w przypadku 

ucznia za zgodą uczącego, można skorzystać na zajęciach z telefonu; 

3. Uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół w czasie przerwy mogą korzystać z telefonu 

komórkowego i innych urządzeń elektronicznych. 

4. Uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół przynoszą telefon do szkoły na własną 

odpowiedzialność. W uzasadnionym przypadku mogą go zostawić w depozycie. 

5. Nie wolno fotografować, filmować i nagrywać nauczycieli, uczniów i innych 

pracowników Zespołu Szkół bez ich wiedzy i zgody. 

6. Nie wolno nagrywać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego. Dotyczy to 

nagrań z telefonu, jak i dyktafonu czy odtwarzacza MP. 

7. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą 

być traktowane, jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu 

rodzinnego. 

 

Rozdział 5  

Nagrody i kary 

§ 71. 

 

1. Uczeń Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) Rzetelną naukę i pracę na rzecz Szkoły, 

2) Wzorową postawę, 

3) Wzorową frekwencję, 

4) Wybitne osiągnięcia, 
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5) Dzielność i odwagę. 

2. Nagrody przyznaje Dyrektor Zespołu Szkół na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, 

Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców, innej osoby lub instytucji, po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej. 

1) Fakt uzyskania nagrody winien zostać odnotowany w dokumentacji danej klasy, 

2) O przyznaniu nagrody powiadamia się każdorazowo nagradzanego oraz jego rodziców, 

3) Udzielenie nagrody odbywa się zgodnie z obowiązującymi procedurami wynikającymi 

z ustawy – Prawo oświatowe oraz Statutu Zespołu Szkół oraz Branżowej Szkoły I Stopnia 

przy nadrzędności postanowień Konstytucji RP. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

1) Pochwała wychowawcy udzielona indywidualnie lub na forum klasy, 

2) Pochwała opiekuna organizacji uczniowskich, 

3) Pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej, 

4) List gratulacyjny dla ucznia i jego rodziców, 

5) Dyplom, 

6) Nagrody rzeczowe, 

7) Stypendium naukowe władz nadrzędnych i naczelnych. 

4. Nagrody rzeczowe lub pieniężne finansowane są przez Radę Rodziców, z budżetu Zespołu 

Szkół oraz innych sponsorów. 

5. Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem 

pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał 

średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub 

bardzo dobre zachowanie. 

6. Uczeń otrzymuje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zgodnie 

z regulaminem. 

 

§ 72. 

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody 

 

1. Uczeń szkoły, rodzic Ucznia szkoły, pracownik szkoły, może złożyć do Dyrektora 

umotywowane pisemne zastrzeżenia dotyczące przyznanej Uczniowi nagrody. Wnoszący 

winien się podpisać oraz wskazać adres korespondencyjny. 

2. Zastrzeżenia złożone anonimowo nie będą rozpatrywane. 

3. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie 30 dni od dnia, w którym zastrzeżenia zostały 

dostarczone do sekretariatu Szkoły. 

4. Przed zajęciem stanowiska, Dyrektor występuje do organu, który przyznał nagrodę 

z wnioskiem o pisemne ustosunkowanie się do zastrzeżeń, w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

od dnia doręczenia. Niezłożenie pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie 

wskazanym w terminie wskazanym wyżej, jest poczytywane, jako nieuznanie zastrzeżeń za 

zasadne. 

5. W przypadku, gdy przyznającym nagrodę był Dyrektor albo Szkoła, Dyrektor występuje do 

Rady Pedagogicznej o pisemne ustosunkowanie się do zastrzeżeń, w terminie nie dłuższym 

niż 7 dni od dnia doręczenia. Niezłożenie pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń w 

terminie wskazanym w terminie wskazanym wyżej, jest poczytywane, jako nieuznanie 
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zastrzeżeń za zasadne. 

 

§ 73. 

 

1. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) Uwaga ustna nauczyciela, 

2) Uwaga pisemna nauczyciela zapisana w dzienniku, 

3) Upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika, 

4) Nagana wychowawcy, 

5) Ustne lub pisemne upomnienie Dyrektora, 

6) Nagana Dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców, 

7) Przeniesienie ucznia do równoległej klasy swojej szkoły (na wniosek wychowawcy, 

nauczyciela, pedagoga, Dyrektora, uchwałą Rady Pedagogicznej), 

8) Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor może wystąpić z wnioskiem do 

kuratora oświaty o przeniesienie niepełnoletniego ucznia do innej szkoły, skreślenie z listy 

uczniów pełnoletniego ucznia, gdy ten: 

a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,  

b) dopuszcza się kradzieży, 

c) wchodzi w kolizje z prawem,  

d) demoralizuje innych uczniów, 

e) permanentnie narusza postanowienia Statutu. 

2. Kara wymierzana jest na wniosek: 

1) Wychowawcy, nauczyciela, Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, innej osoby 

lub instytucji, organizacji młodzieżowej po odpowiednim udokumentowaniu wniosku o jej 

wymierzenie, 

2) Fakt wymierzenia kary winien zostać odnotowany w dokumentacji danej klasy i 

dokumentacji szkoły, 

3) O wymierzeniu kary powiadamia się każdorazowo ukaranego oraz jego rodziców poprzez 

wpis do dziennika elektronicznego. 

4) Wymierzenie kary odbywa się zgodnie z obowiązującymi procedurami wynikającymi z 

ustawy – Prawo oświatowe. oraz Statutu Zespołu Szkół oraz Branżowej Szkoły I Stopnia przy 

nadrzędności postanowień Konstytucji RP. 

3. Kary mogą zostać wymierzone za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, w szczególności 

naruszenia obowiązków w nim wymienionych, nieprzestrzegania zarządzeń osób, organizacji 

i instytucji upoważnionych do ich wydania oraz naruszenia prawa poza terenem szkoły – 

w każdym czasie. 

1) Kary statutowe mogą być wymierzona także za godziny nieusprawiedliwione: 

 Upomnienie wychowawcy – do 7godzin 

 Nagana wychowawcy - od 8 do 13godzin 

 Upomnienie dyrektora – od 14 do 19godzin 

 Nagana dyrektora – powyżej 20godzin. 

2) Kary statutowe mogą być wymierzone także za uwagi negatywne w dzienniku: 

- Upomnienie wychowawcy – od 3 uwag 

- Nagana wychowawcy – od 5 uwag 
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- Upomnienie dyrektora – od 7 uwag 

- Nagana dyrektora – od 10 uwag. 

4. Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do: 

1) WystąpieniadoDyrektorawciągu3dnioddatypowiadomieniagoowymierzonejkarzezwnioskie

m o jej szczegółowe i pisemne uzasadnienie, 

2) Wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze do 

Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy, 

3) Odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu 7 dni od daty 

powiadomienia go o wymierzonej karze, 

4) Dopuszczalne jest złożenie przez ucznia pisemnych lub ustnych wyjaśnień związanych ze 

zdarzeniem będącym podstawą wymierzenia kary do Rady Pedagogicznej lub Dyrektora 

Zespołu Szkół. 

 

§ 74. 

Szczegółowe zasady wnioskowania o przeniesienie ucznia do innej szkoły lub skreślenia 

z listy uczniów 

 

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreślenia z listy uczniów.  

2. Wykroczenia stanowiące podstawę do skreślenia z listy uczniów: 

1) Świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla 

innych uczniów lub pracowników Zespołu Szkół, naruszenie nietykalności osobistej uczniów, 

nauczycieli lub pracowników szkoły; 

2) Rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków na 

terenie szkoły oraz na wszelkich organizowanych przez szkołę zajęciach po za terenem 

szkoły; 

3) Świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub 

naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych; 

4) Dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego prywatnego innych uczniów, nauczycieli 

i pracowników szkoły; 

5) Kradzież; 

6) Wyłudzanie (np. Pieniędzy), szantaż, przekupstwo; 

7) Wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej; 

8) Czyny nieobyczajne; 

9) Stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. Fałszywy alarm o podłożeniu bomby; 

10) Notoryczne łamanie postanowień Statutu mimo zastosowania wcześniejszych środków 

dyscyplinujących; 

11) Zniesławienie szkoły, innych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły; np. w mediach 

społecznościowych; 

12) Fałszowanie dokumentów szkolnych; 

13) Popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego. 

3. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły. 

4. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracodawcą w celu przygotowania 

zawodowego pracownik młodociany jest zobowiązany dostarczyć do szkoły nową umowę 

z pracodawcą w terminie do 14 dni. Niedostarczenie umowy w tym terminie skutkuje 
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wszczęciem postępowania o skreślenie z listy uczniów szkoły. 

 

DZIAŁVII 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania 

 

Rozdział 1 

Ogólne zasady oceniania 

§ 75. 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) Osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) Zachowanie ucznia; 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

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

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Ocenia się również zaangażowanie ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie szkoły. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

postępach w tym zakresie; 

2) Udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju; 

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

4) Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce 

i szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

5) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy w dydaktyczno–

wychowawczej. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem 

zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów, określonych IPET-ach; 

2) Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

według skali i w formach przyjętych w szkole; 

3) Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali opisanej 

w Statucie Szkoły; 
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4) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających; 

5) Ustalenie warunków i trybu otrzymania przez ucznia wyższej niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

6) Ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

7) Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach ucznia w nauce; 

7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione 

przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą. 

 

§ 76. 

 

W ocenianiu obowiązują zasady: 

1) Zasada częstotliwości i rytmiczności –uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena 

końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych. 

2) Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria 

oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie. 

3) Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu. 

4) Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany 

poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen. 

5) Zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji 

w oparciu o okresową ewaluację. 

 

§ 77. 

Jawność oceny 

 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie 

(wybrany) program nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę zespołu. 

2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informuje 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 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; 

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Na wniosek ucznia 

lubjegorodzicównauczycieluzasadniaustalonąocenę.Nawniosekucznialub jego rodziców 

sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna 

dokumentacjadotyczącaocenianiauczniajestudostępnianauczniomorazich rodzicom na terenie 

szkoły (do wglądu, skserowania, wykonania zdjęcia).  

4. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem, w szczególności poprzez 

dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia objętego pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole. 
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5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki nauczyciel 

bierze pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie efekt końcowy i wynik, a w 

przypadku wychowania fizycznego uwzględnia również systematyczny udział w zajęciach 

oraz aktywność na rzecz kultury fizycznej. 

 

§ 78. 

Dostosowanie wymagań do możliwości i potrzeb ucznia 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować 

wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 

u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności 

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Dostosowaniewymagańedukacyjnychdoindywidualnychpotrzebpsychofizycznychiedukacy

jnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni 

psychologiczno- pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 

§ 79. 

 

1. Wychowawca oddziału oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów prowadzą 

dokumentację potwierdzającą, że uczeń oraz jego rodzice zostali poinformowani 

o wymaganiach edukacyjnych i kryteriach oceniana zachowania. 

2. Informacje, o których mowa przechowywane są w formie dokumentów i udostępniane do 

wglądu rodziców i uczniów w bibliotece szkolnej, oraz przez nauczycieli uczących 

i wychowawców. 

3. O możliwości zapoznania się z dokumentami, o których mowa w ust.1 oraz miejscu ich 

udostępnienia rodzice informowani są podczas spotkania wychowawcy klasy z rodzicami 

przeprowadzonego nie później niż 30 września. 

4. Podstawową formą realizowania obowiązku informowania rodziców o postępach w nauce 

ich dzieci są cykliczne spotkania wychowawców oraz nauczycieli uczących z rodzicami 

organizowane raz w miesiącu. O terminach spotkań wychowawcy informują uczniów 

i zobowiązują ich do przekazania tej informacji rodzicom. Terminy spotkań są też 

publikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół. 

5. W przypadku nieobecności rodziców podczas któregoś ze spotkań, o których wyżej mowa, 

mają oni obowiązek skontaktować się z wychowawcą i w porozumieniu z nim ustalić inny 

terminspotkanianiepóźniejniż14dniroboczychoddnianieobecnościrodzica. 

6. Rodzice, którzy nie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą klasy lub nauczycielami nie 

mogą powoływać się na brak informacji o znajomości wymagań edukacyjnych i postępach 

ucznia w nauce. 
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7. Wychowawcy klas i nauczyciele mogą stosować inne formy informowania rodziców takie 

jak np. list, e- mail, rozmowa telefoniczna, wiadomość elektroniczna, dodatkowe zebrania 

klasowe lub indywidualne spotkania z poszczególnymi rodzicami dla omówienia zaistniałych 

problemów dydaktycznych lub wychowawczych. 

 

§ 80. 

Ocenianie z zajęć edukacyjnych 

 

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne ustala się w stopniach 

według skali: Stopień celujący – 6 stopień bardzo dobry – 5 stopień dobry – 4 stopień 

dostateczny – 3 stopień dopuszczający – 2 stopień niedostateczny –1 

2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie 

klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza 

się w dziennikach papierowych stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, 

dop, ndst. Dopuszcza się wstawianie (+) i (-) w ocenianiu bieżącym. 

3. Ocenyklasyfikacyjnezzajęćedukacyjnychniemająwpływunaocenęklasyfikacyjnązachowani

a. 

4. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

sformułowane są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania, opracowanych przez zespoły 

przedmiotowe z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie. 

5. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych uczniów. 

6. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 

1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) Posiadł wiedzę i umiejętności i wymagania programowe przedmiotu w danej klasie, 

b) Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje także zadania o szczególnym stopniu trudności 

c) Uczestniczyiodnosisukcesywpozaszkolnychformachaktywnościzwiązanychzdanymizajęcia

mi edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe), 

d) Posiada wysoki ponadprzeciętny stopień aktywności fizycznej, duże umiejętności 

techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe 

w międzyszkolnych zawodach sportowych, 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej 

klasie, 

b) Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

c) Stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się obowiązującą w danym 

przedmiocie terminologią, precyzyjnością i dojrzałością (odpowiednią do wieku) wypowiedzi 

ustnych i pisemnych; 

3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
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a) Nie opanował części wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania 

w danej klasie, 

b) Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje / wykonuje /s samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela, 

c) Stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla 

danej dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie w stopniu zadowalającym, popełnia 

nieliczne usterki stylistyczne; 

4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) Opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych, rozumie 

tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne między treściami, 

b) Rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności, 

c) Posiada przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja 

i klarowność wypowiedzi; 

5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) Posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia 

wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień, 

b) Słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza 

mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk, 

c) Posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności 

w formułowaniu myśli, 

d) Wykonuje i rozwiązuje zadania oraz udziela odpowiedzi, przy pomocy nauczyciela, 

o niewielkim elementarnym stopniu trudności. 

7. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia: 

1) Sprawdzian pisemny na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego 

działu (lub dużą część działu); 

2) Testy; 

3) Kartkówki z trzech ostatnich tematów; 

4) Prace domowe; 

5) Zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji; 

6) Różnego typu prace pisemne; 

7) Wypowiedzi ustne; 

8) Praca w zespole; 

9) Testy sprawnościowe; 

10) Prace plastyczne i techniczne; 

11) Wiadomości i umiejętności muzyczne 

12) Oraz inne formy wynikające ze specyfiki poszczególnych zająć edukacyjnych. 

8. Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów: 

1) Sprawdzian pisemny – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie 

ma znaczący wpływ na ocenę okresową: 

2) Zasady przeprowadzania 

a) Uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy sprawdzianów pisemnych, 

które są odnotowywane w dzienniku elektronicznym, 

b) W ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia 
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nie więcej niż trzy; 

3) Kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji 

lub pracy domowej, wystawiane oceny mają rangę oceny z odpowiedzi przy ich 

przeprowadzaniu nie występują ograniczenia wymienione w punkcie 1 i 2. 

9. Każdy uczeń w ciągu okresu powinien otrzymać co najmniej 2 oceny; oceny powinny być 

zróżnicowane. 

10. Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika 

elektronicznego.  

12. Uczeń jest zobowiązany do pisania sprawdzianu pisemnego obejmującej kompleksową 

część materiału. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisać ten sprawdzian 

w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

13. Pisemne sprawdziany wiadomości poprawiane są i zwracane uczniom w ciągu dwóch 

tygodni (termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku choroby nauczyciela). Sprawdzone 

prace pisemne powinny być omówione na lekcji oraz dane uczniom do wglądu. 

14. Ocenione sprawdziany pisemne i kartkówki przechowywane są do końca danego roku 

szkolnego. 

15. Na tydzień przed klasyfikacją powinno być zakończone przeprowadzanie wszelkich 

pisemnych sprawdzianów wiadomości. 

1) Szczególne zaangażowanie w pracę na lekcji podlega ocenie w skali: 

2) Stopień dobry – 4 –db, 

3) Stopień bardzo dobry – 5 –bdb, 

4) Stopień celujący – 6 –cel. 

17. Uczeń ma prawo poprawiać ocenę ze sprawdzianów pisemnych w ciągu 14 dni 

poinformowania go przez nauczyciela o postawionej ocenie. 

18. Ocenę niedostateczną śródroczną uczeń ma prawo poprawić do końca marca bieżącego 

roku szkolnego. Formę i termin poprawy uczeń ustala z nauczycielem. 

19. Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości ustalają nauczyciele uczący 

poszczególnych zajęć edukacyjnych i informują uczniów i rodziców na początku roku 

szkolnego. 

20. Zasady oceniania podczas nauki zdalnej: 

1) Nauczyciel udostępniając materiały i zadania do pracy zdalnej wykorzystuje platformy 

edukacyjne lub/i inne narzędzia internetowe, określa terminy, warunki i formy zaliczenia.  

2) Wykonane zadania uczniowie przekazują w uzgodnionym z nauczycielem terminie oraz 

formie elektronicznej lub innej.  

3) Zaliczenie danej partii materiału odbywać się będzie w formie ustalonej z nauczycielem. 

4) Ocenie mogą podlegać zadania wykonywane przez ucznia oraz zadania 

dodatkowe  dla chętnych po uprzednim ustaleniu między uczniem i nauczycielem zasad 

i form.  

5) O osiągnięciach i postępach ucznia rodzice/prawni opiekunowie będą informowani 

za pomocą dziennika elektronicznego (na bieżąco). 

6) W nauczaniu zdalnym wymagania edukacyjne na poszczególne oceny pozostają zgodne 

z zapisami w Statucie Szkoły oraz Przedmiotowymi Zasadami Oceniania. 
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§ 81. 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 

2. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną w 

niniejszym Statucie. 

3. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu 

pierwszego okresu.  

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena 

zachowania nie mogą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

5. Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniającymi wiadomości 

i umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego okresu. 

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną 

i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

8. Ustalone przez nauczycieli śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych 

zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę 

nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną. 

10. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym 

okresie ocena śródroczna staje się oceną roczną. 

11. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego 

nauczyciela, ocena wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego 

przedmiotu. 

12. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. 

Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po 

ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje 

z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

13. O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice są informowani na zebraniach 

ogólnych i indywidualnych, w postaci komentarza ustnego lub pisemnego do oceny bieżącej 

lub śródrocznej. 

 

§ 82. 

 

1. Nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów o grożących im śródrocznych 
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i rocznych ocenach niedostatecznych najpóźniej na dwa tygodnie przed zebraniem Rady 

Pedagogicznej organizowanej w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, 

a o wszystkich innych ocenach na tydzień przed zebraniem Rady Pedagogicznej. Wszystkie 

oceny przewidywane nauczyciel wpisuje w dzienniku elektronicznym. Oceny muszą być 

jednoznaczne. Ocena przewidywana nie jest oceną ostateczną i może ulec zmianie. 

2. W ustalonych terminach na dany rok, nie później jednak niż na dwa dni przed zebraniem 

Rady Pedagogicznej organizowanej w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, 

nauczyciele mają obowiązek wpisania ostatecznej oceny do dziennika elektronicznego. 

 

§ 83. 

 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku lub w klasie 

programowo wyższej, zespół nauczycieli uczących ucznia opracuje program działań w celu 

uzupełnienia przez ucznia braków: zindywidualizowanie wymagań wobec ucznia, zajęcia 

wyrównawcze, pomoc koleżeńska i indywidualna pomoc nauczyciela. 

 

§ 84. 

 

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. 

 

§ 85. 

Ocenianie zachowania 

 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli 

i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

i norm etycznych. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) Ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, ocenianie 

bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

2) Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) Informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

2) Motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu; 

3) Dostarczenierodzicominauczycielominformacjiopostępachwzachowaniu się ucznia. 

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz 

o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 
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lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń 

na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej. 

6. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) ustala się według następującej 

skali: 

1) Wzorowe –wz, 

2) Bardzo dobre –bdb, 

3) Dobre –db, 

4) Poprawne –popr, 

5) Nieodpowiednie – ndp, 

6) Naganne –ng 

7. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne 

zachowanie ucznia. Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne. 

Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne. 

8. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną uwzględniającą 

opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię nauczycieli 

uczących w Zespole Szkół oraz innych pracowników Zespołu Szkół. 

9. W ciągu okresu nauczyciele oraz osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole dokonują 

wpisów o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowań ucznia w dzienniku lekcyjnym. 

Także inni pracownicy szkoły informują wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia. 

10. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca 

klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy oraz 

opinii ocenianego ucznia. 

12. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę. 

14. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) Dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) Dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) Okazywanie szacunku innym osobom. 

8) Podczas nauki zdalnej nauczyciel ocenia zachowanie ucznia biorąc pod uwagę: 

zaangażowanie w wypełnianie obowiązków lekcyjnych, terminowe przesyłanie zadanych 

prac, samodzielną i systematyczną pracę, bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi 

internetowych. 

15. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca jest 

zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania. Uczeń może wnioskować o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania, jeżeli została złamana procedura ustalania tej oceny. 

16. UczeńlubjegorodzicemogązgłosićzastrzeżeniadoDyrektoraZespołuSzkół, jeśli uznają, Że 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
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dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia 

rocznejocenyklasyfikacyjnejzachowanianiepóźniejjednakniżwterminiedo2dniroboczychoddni

a zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, Że roczna 

ocena 

klasyfikacyjnazachowaniazostałaustalonaniezgodniezprzepisamiprawadotyczącymitrybuustal

ania tej oceny, Dyrektor Zespołu Szkół powołuje komisję, która ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący komisji; 

2) Wychowawca klas; 

3) Wskazany przez Dyrektora Zespołu Szkół nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie; 

4) Pedagog, jeżeli jest zatrudniony szkole; 

5) Psycholog, jeżeli jest zatrudniony; 

6) Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

7) Przedstawiciel Rady Rodziców. 

17. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie 

może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę. 

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

zawierający w szczególności: 

1) Skład komisji; 

2) Imię i nazwisko ucznia 

3) Termin posiedzenia komisji; 

4) Wynik głosowania; 

5) Ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

19.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

§ 86. 

 

Przykładowe kryteria oceniania zachowania elastycznie stosowane przez wychowawców 

w zależności od indywidualnych argumentów w odniesieniu do ucznia, którego zachowanie 

jest oceniane: 

1. Wzorowe - otrzymuje uczeń, który między innymi: 

1) Systematycznie jest zawsze przygotowany do zajęć, jest maksymalnie zaangażowany 

w życie szkoły stosownie do swoich możliwości i zdolności; 

2) Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły: uroczystościach, imprezach, bywa też ich 

inicjatorem; 

3) Interesuje się postacią patrona Zespołu Szkół; 

4) Rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach 

zainteresowań; 

5) Reprezentuje godnie szkołę w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach 

sportowych; 
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6) Wywiązuje się bez zastrzeżeń z przydzielonych mu zadań przez szkołę, wychowawcę, 

organizację; 

7) Nie opuszcza żadnych zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na lekcje; 

8) Zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy kolegów; 

9) Przejawia troskę o mienie szkoły; 

10) Zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu: nosi obuwie zmienne, tarczę 

i schludny wygląd; 

11) Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią; 

12) Nie ulega nałogom (nikotyna, alkohol, narkotyki); 

13) Reaguje właściwie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innym; 

14) Wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie używa wulgaryzmów i obraźliwych słów, 

gestów, zwraca się po imieniu do kolegów, stosuje zwroty i formuły grzecznościowe, 

15) Poszerza swój zakres języka ojczystego (literatura, teatr, film); 

16) Zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych; 

17) W sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych; 

18) Zawsze, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym; 

19) Przeciwdziała intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym; 

20) Jest uczciwy w codziennym postępowaniu (nie kłamie, nie oszukuje); 

21) Zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom Zespołu Szkół, 

znajomym, członkom rodziny, kolegom i ich rodzicom. 

2. Bardzo dobre - otrzymuje uczeń, który między innymi: 

1) UżywazwrotówgrzecznościowychwstosunkudowszystkichpracownikówZespołuSzkółł, 

kolegów znajomych; 

2) Przestrzega wymagań Statutu szkoły i norm społecznych; 

3) Przejawia troskę o mienie szkoły; 

4) Pomaga słabszym i młodszym kolegom; 

5) Nie obraża innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów wobec 

innych; 

6) Kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych; 

7) Bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych; 

8) Przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nim; 

9) Przestrzega zasad higieny osobistej; 

10) Nigdy nie ulega nałogom; 

11) Bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych; 

12) Nie spóźnia się na zajęcia szkolne; 

13) Chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i szkoły. 

3. Dobre - otrzymuje uczeń, który między innymi: 

1) spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym inicjatywy własnej,  

2) punktualnie przychodzi na lekcje i inne zajęcia, 

3) Przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rówieśnikami, 

4) Inspirowanyprzezwychowawcębądźkolegówuczestniczywpracachnarzeczklasyiszkoły; 

5) Prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów; 

6) Zna symbole szkoły; 

7) Nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą; 
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8) Przestrzega przepisów bezpieczeństwa, w drodze do i ze szkoły, na wycieczkach i 

imprezach szkolnych; 

9) Dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu; 

10) Prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożeniowych; 

11) Nie ulega nałogom; 

12) Rozumie i stosuje normy społeczne; 

13) Szanuje mienie społeczne; 

14) Przestrzega wymagań regulaminu szkolnego, 

15) Pozytywnie reaguje na uwagi Dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

16) Nie odmawia udziału w pracach na rzecz szkoły klasy, 

17) Wykazuje się właściwą kulturą osobistą, właściwym stosunkiem do nauczycieli, kolegów 

i pracowników Zespołu Szkół, 

18) Nie obraża innych osób: słowem, gestem, czynem, 

4. Poprawne - otrzymuje uczeń, który między innymi: 

1) Sporadycznie lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne; 

2) Ma nieusprawiedliwione maksymalnie 7 godzin lekcyjnych; 

3) Sporadycznie spóźnia się na lekcje; 

4) Nie angażuje się w pracę na rzecz szkoły, klasy; 

5) Zdarza się, Że jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu, 

6) Zdarza mu się nie szanować podręczników szkolnych, pomocy naukowych, sprzętu 

szkolnego; 

7) Sporadycznie uczestniczy w akademiach szkolnych; 

8) Czasem używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy jednoczesnym wyrażeniu chęci 

naprawienia swojego błędu; 

9) Zdarza mu się łamać przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią; 

10) Zdarza się, Że zaniedbuje higienę osobistą, 

11) Czasami zapomina obuwia zmiennego, 

12) Na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie, 

13) Nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich, 

14) Nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć; 

15) Poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły; 

16) Używa zwrotów grzecznościowych; 

17) Czasem pomaga koleżankom i kolegom. 

5. Nieodpowiednie - otrzymuje uczeń, który między innymi: 

1) Jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji; 

2) Wielokrotnie spóźnia się na lekcje; 

3) Opuścił więcej niż 7 godzin bez usprawiedliwienia; 

4) Często nie odrabia zadań domowych, nie przygotowuje się do lekcji; 

5) Niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne; 

6) W sposób lekceważący odnosi się do nauczycieli, pracowników Zespołu Szkół, rodziców, 

osób starszych; 

7) Jest agresywny w stosunku do rówieśników; 

8) Lekceważy zadania przydzielone prze szkołę, wychowawcę zespół klasowy; 

9) W codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa; 
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10) Wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji szkoły, zakłóca przebieg 

uroczystości szkolnych; 

11) Używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów w szkole i poza nią; 

12) Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią (wycieczki, spacery, wyjazdy, 

zajęcia na basenie); 

13) Często zaniedbuje higienę osobistą; 

14) Ulega nałogom; 

15) Ma negatywny wpływ na swoich kolegów; 

16) Lekceważy ustalone normy społeczne; 

17) Nie podejmuje Żadnych prób poprawy swojego zachowania. 

6. Naganne - otrzymuje uczeń, który między innymi: 

1) Nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych – nie przygotowuje się do lekcji, 

nie odrabia zajęć domowych, wagaruje; 

2) Nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli; 

3) Nagminnie nie realizuje zarządzeń Dyrektora Zespołu Szkół i ustaleń Samorządu 

Uczniowskiego; 

4) Jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników Zespołu Szkół; 

5) Poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią naraża zdrowie 

własne i innych; 

6) Bardzo często zaniedbuje higienę osobistą; 

7) Nagminnie używa wulgarnego słownictwa przy jednoczesnym braku chęci naprawy 

swojego błędu; 

8) Ulega nałogom; 

9) Celowo niszczy mienie szkoły; 

10) Wchodzi w konflikt z prawem; 

11) Swoim zachowaniem w Zespole Szkół i poza nią obraża honor szkoły Ojczyzny. 

 

§ 87. 

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć 

edukacyjnych 

 

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela 

zgodnie z terminem ustalonym w Statucie szkoły. 

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny. 

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

1) Frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby); 

2) Usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 

3) Przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 

pisemnych; 

4) Uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż 

ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych; 

5) Skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – 

konsultacji indywidualnych. 
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4. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został 

zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą. 

5. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny przewidywanej, niezależnie od 

wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 

6. Uczeń może ubiegać się o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w następującym trybie: 

1) Najpóźniej jeden dzień po uzyskaniu informacji o przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej uczeń lub jego rodzice zwracają się do nauczyciela z pisemną prośbą o 

ustalenie wyższej oceny rocznej niż przewidywana; 

2) Jeśli uczeń spełnia warunki wymienione w ust. 2, nauczyciel ustala zakres materiału oraz 

sposób i formę dodatkowego sprawdzenia jego wiadomości i umiejętności, uwzględniając 

dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz wymagania edukacyjne; 

3) Dodatkowy sprawdzian wiadomości i umiejętności nauczyciel przeprowadza następnego 

dnia po złożeniu przez ucznia podania. 

 

§ 88. 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

1. Uczeń może być niesklasyfikowany 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. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z powodu określonej w ust. 1absencji. 

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

4. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody 

może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny 

nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (konieczność podjęcia pracy, pilnowania 

rodzeństwa, lub innego członka rodziny, pobicie przez rodzica, wstyd z braku odzieży itp.) 

Lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady 

Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy 

szkoły. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu 

kształcenia, celem wyrównania różnic programowych. 

6. Egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4, przeprowadza 
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nauczyciel danych zajęć edukacyjnych obecności wskazanego przez Dyrektora Zespołu Szkół 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń nie spełniał obowiązek nauki lub 

obowiązku szkolnego poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Zespołu 

Szkół, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 

poza m. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Zespołu Szkół albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako 

przewodniczący komisji; 

2) Nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniej klasy. 

11. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 10 uzgadnia z uczniem oraz jego 

rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu 

jednego dnia. 

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów 

rodzice ucznia. 

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 9 lub skład komisji, o której mowa 

w ust. 10, imię i nazwisko ucznia, nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był 

egzamin, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania egzaminacyjne, wyniki egzaminu 

klasyfikacyjnego oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się pisemne prace 

ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz informację 

o wykonanym zadaniu praktycznym. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu Szkół. 

15. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 14 oraz § 157. 

16. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny 

niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych. 

 

§ 89. 

Egzamin poprawkowy 

 

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 

lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z informatyki, wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin 

powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 

4. Dyrektor Zespołu Szkół wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół. 

W skład komisji wchodzą: 
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1) Dyrektor Zespołu Szkół albo nauczyciela lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora 

Zespołu Szkół 

– jako przewodniczący komisji; 

2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

7. Zadania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Zespołu Szkół 

najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności zadań powinien 

odpowiadać wymaganiom edukacyjnym według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla 

którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania 

egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia. 

8. 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 Zespołu Szkół powołuje w skład komisji innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego 

w innej szkole następuje w porozumieniu w Dyrektorem tej szkoły. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład 

komisji, imię i nazwisko ucznia, nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był 

egzamin, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę 

klasyfikacyjną ustaloną przez komisję.  

10. Doprotokołuzałączasiępisemnepraceuczniaizwięzłąinformacjęoustnychodpowiedziachucz

nia oraz informację o wykonanym zadaniu praktycznym. Protokół stanowi załącznik do 

arkusza ocen.  

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna 

z zastrzeżeniem § 157.  

12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

przez Dyrektora Zespołu Szkół, nie później niż do końca września. 

13. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu Szkół, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu 

poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny. 

14. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Zespołu 

Szkół powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§ 90. 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu Szkół, jeżeli 

uznają, Że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie 

z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia 

ustalenia oceny, nie później jednak niż w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia 
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zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

2. Dyrektor Zespołu Szkół w przypadku stwierdzenia, Że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, 

w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych. 

3. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Zespołu Szkół albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Zespołu Szkół – 

jako przewodniczący komisji; 

2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) Nauczyciel zdanej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne. 

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3, pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

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

Dyrektor Zespołu Szkół powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie 

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

następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

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

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, imię i nazwisko ucznia, 

nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był sprawdzian, termin sprawdzianu, 

zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Do protokołu, o którym mowa w pkt 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

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

mowa w pkt 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu Szkół. 

10. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

Rozdział 2 

Promowanie i ukończenie szkoły 

 

§ 91. 

Promowanie i ukończenie szkoły, świadectwa szkolne i inne druki szkolne 

 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał 

klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego. 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.1, nie otrzymuje promocji do klasy 
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programowo wyższej i powtarza klasę. 

3. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, 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. 

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz 

laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują zdanych zajęć edukacyjnych 

najwyższą pozytywną roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń 

uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca 

następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową najwyższą pozytywną. 

5. Uczeń realizujący obowiązek nauki poza szkolą nie jest klasyfikowany z wychowania 

fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny 

zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie 

wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły. 

6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej z wyróżnieniem. 

7. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na która składają się roczne 

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz 

roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od 

oceny niedostatecznej. 

8. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie przyznania uczniom nagród 

ustanowionych przez kuratora oświaty. 

 

DZIAŁ VIII 

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole 

§ 92. 

 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz 

innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi 

na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele. 

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych 

oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, 

podczas przerw międzylekcyjnych. 

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 

organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie 

wycieczek i wyjść: 

1) Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo 

uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do 

niezwłocznego poinformowania Dyrektora Zespołu Szkół o każdym wypadku, mającym 

miejsce podczas zajęć; 

2) Podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie 
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z harmonogramem dyżurów; 

3) Podczas zajęć poza terenem szkołą pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo 

uczniów ponoszą nauczyciele prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - 

kierownik wycieczki wraz z opiekunami. 

4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: 

informatyki, fizyki, chemii, warsztaty szkolne i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik 

odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i 

na początku roku zapoznaje z nim uczniów. 

5. Dlapoprawystanubezpieczeństwawszkolepowołujesiękoordynatorads.Bezpieczeństwa. 

6. W celu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole funkcjonuje Koło Rzeczników 

Klasowych, Zespół ds. Bezpieczeństwa oraz skrzynka „Czuj się bezpiecznie”. 

7. Rodzic, opiekun prawny lub uczeń pełnoletni ma obowiązek, nie później niż w pierwszym 

tygodniu września danego roku szkolnego, przedstawić wszelkie informacje na temat stanu 

zdrowia, w tym m.in. Dotyczące chorób, schorzeń, różnych przeciwwskazań zdrowotnych itp. 

W celu umożliwienia w szkole zapewnienia uczniowi należytej opieki i warunków 

bezpieczeństwa w czasie organizowanych przez nią zajęć zarówno na terenie szkoły, jak 

i poza nim: 

1) Informacje te należy przekazać wychowawcy klasy, który przechowuje je w dokumentacji 

wychowawczej, zapewniając im należytą ochronę; wychowawca przekazuje informacje i 

dokumentację dotyczącą zdrowia ucznia pielęgniarce szkolnej 

2) Informacje te obowiązkowo muszą być na bieżąco aktualizowane. 

8. W szkole działa monitoring. 

9. Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską.  

10. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do Szkoły. 

11. Ucznia może zwolnić z danej lekcji wychowawca klasy, Wicedyrektor lub Dyrektor 

Zespołu Szkół, – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz 

dzień i godzinę wyjścia ze szkoły oraz oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności rodzica lub 

opiekuna prawnego za bezpieczeństwo ucznia.  

12. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić 

uczniów z ostatnich. 

13. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, 

zawiadamia pielęgniarkę szkolną, szkolnego inspektora bhp oraz Dyrektora Zespołu Szkół. 

14. Dyrektor Zespołu Szkół powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie 

ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący. 

15. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator 

oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny. 

 

DZIAŁ X 

Postanowienia końcowe 

§ 93. 

 

1. Zmiany w Statucie dokonywane mogą być z inicjatywy: 

1) Dyrektora Zespołu Szkół, jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej; 

2) Organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 
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3) Rady Rodziców; 

4) Organu prowadzącego szkołę; 

5) Oraz co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

2. Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do Statutu Szkoły. 

 

§ 94. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach 

nieujętych w Statucie. 

 

 

Statut obowiązuje od 10.11.2022 r. 
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UCHWAŁA NR 46/2022 

 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa 

w Suchej Beskidzkiej 

z dnia 10 listopada 2022 r. 

 

w sprawie nowelizacji statutu Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa 

w Suchej Beskidzkiej 

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2017 r. poz. 59) oraz Ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz.1116) – art. 5 ust. 7. 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Z dniem 10 listopada 2022 r. w statucie  

Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej  

wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do uchwały nr 46/2022. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik nr 1 do Uchwały 46/2022 w sprawie nowelizacji Statutu 

Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej 

Beskidzkiej 

 

- Dodaje się w § 26 słowo „psychologa”. 

- W § 26 ust. 1 po słowach „pedagoga szkolnego” dodaje się słowo „psychologa”. 

- W § 26 ust. 2 po słowach „dyżuru pedagoga” dodaje się słowa „pedagoga specjalnego, 

psychologa”. 

- Dodaje się § 26a o treści: 

§ 26 a. 

 

Zadania i obowiązki pedagoga specjalnego 

1. Do zadań pedagoga specjalnego należy: 

1) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom; 

2) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów; 

3) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły; 

4) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia; 

5) wspieranie nauczycieli i wychowawców w: 

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w 

ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 

ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z 

uczniem, 

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.  

- Dodaje się w § 44 ust.4, 5, 6, 7 o treści:  

4. Dyrektor branżowej szkoły I stopnia zwalnia ucznia klasy programowo najwyższej, który 

nie ukończył szkoły i w kolejnym roku szkolnym powtarza klasę, z obowiązku odbycia 

praktycznej nauki zawodu, jeżeli:  

1) uczeń ten w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne ze 
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wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu praktycznej nauki zawodu oraz 

2) zdał egzaminy zawodowe w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych 

w zawodzie, w którym kształci się, lub zdał egzamin czeladniczy w zawodzie, w którym 

kształci się. 

5. Dyrektor branżowej szkoły I stopnia zwalnia ucznia klasy programowo najwyższej, który 

nie ukończył szkoły i w kolejnym roku szkolnym powtarza klasę, z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego, w tym zajęć realizowanych 

na turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, jeżeli: 

1) uczeń ten w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego 

teoretycznego oraz 

2) zdał egzaminy zawodowe w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych 

w zawodzie, w którym kształci się, lub zdał egzamin czeladniczy w zawodzie, w którym 

kształci się. 

6. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 4 i 5, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona" oraz 

numer dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa odpowiednio w ust. 

4 pkt 2 lub ust. 5 pkt 2. 

7.W przypadku, gdy uczeń klasy programowo najwyższej branżowej szkoły I stopnia: 

1) realizował naukę zawodu, jako młodociany pracownik oraz 

2) nie ukończył szkoły i w kolejnym roku szkolnym powtarza klasę, oraz 

3) zdał egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w którym 

kształci się, lub egzamin czeladniczy w zawodzie, w którym kształci się, oraz 

4) w wyniku klasyfikacji końcowej nie otrzymał pozytywnych ocen klasyfikacyjnych ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu praktycznej nauki zawodu 

- uczeń ten realizuje praktyczną naukę zawodu w ramach stażu uczniowskiego, o którym 

mowa w art. 121a ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe. 

- Dodaje się w § 57 ust. 5 o treści:  

5. W ramach czasu pracy nauczyciel zobowiązany jest realizować inne zajęcia i czynności 

wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze 

uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. Celem realizacji tych zadań nauczyciel 

jest zobowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku 

nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązującego wymiaru zajęć – 

w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie, której, odpowiednio do potrzeb, 

prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców (opiekunów).  

- Dodaje się w § 67 w punkcie 9 po słowach: 

9) „Usprawiedliwiania nieobecności w terminie do tygodnia” zostają wykreślone słowa „od 

powrotu po nieobecności” oraz zostają dodane słowa o treści: „od momentu jej powstania”, 

a po słowach „w formie pisemnej” zostają dodane słowa „lub przez Dziennik elektroniczny”.  

 


