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PODSTAWY PRAWNE STATUTU:  
1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997, 
2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59), 
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), 
4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943 ze zm.) tekst 

ujednolicony na dzień 26 stycznia 2017 roku, 
5. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2016 poz. 1379 ze zm.), 
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych (Dz. U. poz. 843 oraz z 2016 r. poz. 1278 oraz z 2017 r. poz. 1651),  

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622), 

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

ROZDZIAŁ I  

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KARTUZACH  

§ 1  

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 
1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach, którego jednostkami 

są szkoły i ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego wymienione w §5. 
2. Szkole - należy przez to rozumieć jedną ze szkół wchodzących w skład Zespołu. 
3. Ośrodku - należy przez to rozumieć Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

w Kartuzach wchodzący w skład Zespołu. 
4. Statucie - należy przez to rozumieć statut Zespołu. 
5. Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu. 
6. Uczniu - należy przez to rozumieć ucznia jednej ze szkół młodzieżowych wchodzących w skład 

Zespołu lub młodocianego pracownika - uczestnika turnusu w Ośrodku Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego. 

7. Kursancie – należy przez to rozumieć uczestnika kursu kształcenia ustawicznego w Ośrodku 
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. 

8. Ustawie - należy przez to rozumieć Ustawy: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe lub Ustawę o systemie oświaty. 

§ 2  

1. Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach z siedzibą w Kartuzach ul. Mściwoja II nr 24 jest zespołem 
szkół publicznych ponadgimnazjalnych i placówki w rozumieniu art. 91, ust. 1 Ustawy – Prawo 
Oświatowe i działa na podstawie niniejszego Statutu oraz obowiązujących przepisów prawa. 

2. Zespół posiada imię Floriana Ceynowy nadane orzeczeniem Nr O/WO-4182 przez Kuratorium 
Okręgu Szkolnego w Gdańsku. 

3. Kształcenie w Szkołach i Ośrodku odbywa się w formie stacjonarnej.  

§ 3  

Podstawą działalności Zespołu jest uchwała Nr XXIX/193/2002 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 
31 stycznia 2002 r. oraz inne Uchwały Rady Powiatu Kartuskiego. 

  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-09-2017&qindid=4187&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2017&qpnr=949&qppozycja=949
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=21-06-2017&qindid=3597&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=1278&qppozycja=1278
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-09-2017&qindid=3597&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2017&qpnr=1651&qppozycja=1651
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4248&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dklasyfikacji%2Dzawodow%2Dszkolnictwa%2Dzawodowego
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4248&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dklasyfikacji%2Dzawodow%2Dszkolnictwa%2Dzawodowego
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4384&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dzasad%2Dorganizacji%2Di%2Dudzielania%2Dpomocy%2Dpsychologicznoped
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4384&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dzasad%2Dorganizacji%2Di%2Dudzielania%2Dpomocy%2Dpsychologicznoped
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4384&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dzasad%2Dorganizacji%2Di%2Dudzielania%2Dpomocy%2Dpsychologicznoped
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§ 4  

1. Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Kartuski, a sprawującym nadzór pedagogiczny 
Pomorski Kurator Oświaty. 

2. Statutowa działalność Zespołu jest finansowana przez organ prowadzący. 
3. Majątek Zespołu stanowi własność organu prowadzącego Zespół. Dyrektor Zespołu administruje 

powierzonym majątkiem, dba o jego należyty stan i zabezpieczenie. 
4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy. 

§ 5  

W skład Zespołu wchodzą:        powrót par.1; par.44 

1. Szkoły ponadgimnazjalne: 
1) Technikum nr 1 im. Floriana Ceynowy o czteroletnim okresie nauczania, na podbudowie 

gimnazjum kształcące w zawodach: 
a) technik budownictwa  – [311204], 
b) technik elektryk  – [311303], 
c) technik mechanik – [311504], 
d) technik mechatronik  – [311410], 
e) technik usług fryzjerskich  – [514105], 
f) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – [311930]. 
Szkoła daje średnie wykształcenie ogólne i zawodowe z możliwością uzyskania świadectwa 
dojrzałości i tytułu technika po zdaniu odpowiednich egzaminów kwalifikacyjnych. 

2) Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 (z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej) o trzyletnim 
okresie nauczania, na podbudowie gimnazjum kształcąca w zawodach: 
a) elektryk  – [741103], 
b) fryzjer  – [514101], 
c) mechanik pojazdów samochodowych  – [723103], 
d) stolarz – [752205], 
e) ślusarz  – [722204],  
f) oddziały wielozawodowe w zawodach określonych zgodnie z klasyfikacją zawodów 

szkolnictwa zawodowego. 
Szkoła daje wykształcenie zawodowe z możliwością uzyskania dyplomu w zawodzie, po zdaniu 
odpowiedniego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

2. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego powołany uchwałą Nr XXXI/215/02 Rady 
Powiatu Kartuskiego – realizujący w formie turnusowej teoretyczne przygotowanie zawodowe 
dla młodocianych pracowników oraz kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.  

§ 6  

Zespół posiada warsztaty szkolne, w których odbywa się praktyczna nauka zawodu dla uczniów 
kształcących się w zawodach: ślusarz, fryzjer oraz technik usług fryzjerskich i technik mechanik. 

§ 7  

1. Tablice i pieczęcie nagłówkowe Szkół oraz Ośrodka wchodzących w skład Zespołu zawierają 
nazwę Zespołu i nazwę tej Szkoły lub Ośrodka. 

2. Pieczęcie urzędowe Szkół i Ośrodka wchodzących w skład Zespołu zawierają godło Państwa 
i w otoku nazwę tej Szkoły albo Ośrodka. 

3. Szkoły i Ośrodek używają pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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§ 8  

1. Szkoły Zespołu są szkołami publicznymi, ogólnodostępnymi, bezpłatnymi i prowadzą rekrutację 
na zasadzie powszechnej dostępności oraz:  
1) zapewniają bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 
2) zatrudniają nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 
3) realizują:  

a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego 
i podstawę programową kształcenia w danych zawodach, 

b) ramowe plany nauczania, 
c) ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 
2. Ośrodek zapewnia: 

1) bezpłatne dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników zatrudnionych 
u pracodawców w celu nauki zawodu, wynikające z programu nauczania dla danego zawodu; 

2) prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

§ 9  

1. Zespół może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności 
statutowej z dotacji, z dobrowolnych wpłat rodziców. 

2. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady prowadzenia 
i przechowywania właściwej dokumentacji określają odrębne przepisy. 

3. Zespół gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, pochodzenie 
społeczne, wyznanie, status społeczny i warunki zdrowotne. 
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ROZDZIAŁ II  

CELE I ZADANIA ZESPOŁU  

§ 10  

1. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego. 
2. Szkoły i Ośrodek zapewniają każdemu Uczniowi optymalne warunki niezbędne do jego rozwoju, 

przygotowują go do wypełniania obowiązków rodzinnych i społecznych w oparciu o zasady 
solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. W swoich działaniach kierują się 
zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi 
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich 
i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka. 

§ 11  

Szkoły spełniają funkcje: kształcącą, wychowawczą i opiekuńczą, tworząc warunki do wielostronnego 
tj. intelektualnego, psychicznego, moralnego, estetycznego, politechnicznego, zawodowego 
i fizycznego rozwoju uczniów. 

§ 12  

1. Celem edukacyjnym Zespołu jest:  
1) umożliwienie Uczniom nabywania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych 

niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa dojrzałości po 
zdaniu egzaminu maturalnego, w tym młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej 
społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym – zgodnie z indywidualnymi 
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; 

2) przygotowanie Uczniów Zespołu do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie; 
3) kształtowanie umiejętności ogólnozawodowych i zawodowych umożliwiających kontynuację 

kształcenia zawodowego;  
4) poprzez organizację zajęć edukacyjnych w ramach szkolnego zestawu programów nauczania 

ustalonych dla każdego cyklu kształcenia, opracowanych na podstawie podstawy 
programowej kształcenia ogólnego i zawodowego; 

5) umożliwienie realizacji autorskich programów nauczania oraz innowacji pedagogicznych; 
6) organizowanie zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia ogólnego i zawodowego 

w oddziałach klasowych lub grupach międzyoddziałowych; 
7) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie 

we współczesnym świecie. 
2. Celem wychowawczo-opiekuńczym Zespołu jest: 

1) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizacji celów i zadań określonych 
w przepisach prawa stosownie do warunków Zespołu oraz wieku i potrzeb Uczniów; 

2) umożliwienie Uczniom rozwijania zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych, 
w organizacjach uczniowskich, jak również uczestniczenia w zajęciach pozaszkolnych oraz 
czynne wspieranie ich udziału we wszelkiego rodzaju konkursach, zawodach sportowych 
i olimpiadach przedmiotowych; 

3) przygotowanie do świadomych wyborów kariery edukacyjno-zawodowej; 
4) kształtowanie nawyków uczenia się przez całe życie; 
5) dążenie do stworzenia przyjaznej i bezpiecznej atmosfery w szkole; 
6) przygotowanie Uczniów do podejmowania działań prozdrowotnych; 
7) organizowanie pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych 

potrzebna jest opieka i wsparcie, w tym również pomoc materialna. 
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§ 13  

1. Zespół realizuje swoje cele poprzez obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia 
dydaktyczno–wyrównawcze, nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne oraz współpracę 
z pracodawcami, instytucjami naukowymi, oświatowymi, społecznymi i kulturalnymi oraz 
z organizacjami pozarządowymi.  

2. Istnieje możliwość realizacji projektów edukacyjnych przez zespół uczniów pod opieką 

nauczyciela. Zasady realizacji projektów regulują odpowiednie przepisy.
1
 

3. Niektóre zagadnienia programowe mogą być realizowane w formie wycieczek dydaktycznych. 

§ 14  

W Szkołach Zespołu umożliwia się: 
1) realizację indywidualnego programu lub toku nauki po złożeniu wniosku przez Ucznia lub jego 

prawnych opiekunów i na podstawie decyzji Dyrektora; 
2) realizację zajęć rewalidacyjnych lub nauczania indywidualnego wg określonych zaleceń. 

§ 15  

1. Szkoły i Ośrodek wykonują zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku Uczniów i potrzeb 
środowiska z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny,  
a w szczególności: 
1) sprawują opiekę nad Uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych 

i pozalekcyjnych oraz podczas przerw międzylekcyjnych; 
2) sprawują opiekę nad Uczniami podczas zajęć poza terenem szkolnym w trakcie odbywania 

wycieczek oraz prac gospodarczych i pomocniczych organizowanych przez Szkołę lub Ośrodek 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) sprawują opiekę nad Uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez: 
a) organizowanie spotkań dyrekcji szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami, 
b) rozmowy indywidualne wychowawcy z Uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego 

w celu rozpoznania cech osobowościowych Ucznia, stanu jego zdrowia, warunków 
rodzinnych i materialnych, 

c) organizację wyjazdów integracyjnych, 
d) pomoc w adaptacji Ucznia w nowym środowisku organizowaną przez pedagoga lub 

psychologa szkolnego, 
e) zapoznanie z wychowawcami poszczególnych oddziałów, 
f) zapoznanie z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów w poszczególnych 

oddziałach; 
4) sprawują opiekę nad Uczniami mającymi problemy zdrowotne poprzez: 

a) udzielanie niezbędnej, doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub 
przedstawiciela dyrekcji, 

b) kierowanie do poradni specjalistycznej, 
c) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 
d) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na 

podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji; 
5) sprawują opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi i umożliwiają realizowanie 

zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć 
rewalidacyjnych. 

2. Ponadto Szkoły wychowują w duchu tolerancji i szacunku dla innych osób. 

                                                             
1

 Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

i  promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843, z 2016 r. poz. 1278 oraz z 2017 r. poz. 1651) 
 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=21-11-2017&qindid=3597&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=1278&qppozycja=1278
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=21-11-2017&qindid=3597&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2017&qpnr=1651&qppozycja=1651
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§ 16  

1. W Zespole opracowuje się i realizuje program wychowawczy i profilaktyczny, którego celem jest: 
1) uświadomienie uczniom potrzeby ciągłego rozwoju intelektualnego i psychicznego; 
2) kształtowanie postaw odpowiedzialności za swoje życie i zdrowie; 
3) przygotowanie do życia wśród ludzi i dla ludzi; 
4) kształtowanie i rozwijanie systemu wartości opartego na miłości, dobru, pięknie, 

sprawiedliwości i poszanowaniu ojczystego kraju; 
5) systematyczne diagnozowanie środowiska Ucznia, jako podstawy wdrażania oddziaływań 

profilaktycznych;  
6) wzmocnienie poczucia własnej wartości Uczniów i ich rodziców;  
7) wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny; 
8) uczenie zachowań dotyczących kultury życia codziennego;  
9) wyrównywanie szans, dbałość o czytelnictwo i przygotowanie do odbioru kultury; 
10) rozwijanie umiejętności społecznych; 
11) poszerzanie wśród Uczniów i rodziców wiedzy na temat przemocy, uzależnień oraz 

przeciwdziałanie im;  
12) zmniejszenie, eliminowanie oraz zapobieganie zjawiskom przemocy i agresji w szkole;  
13) propagowanie edukacji prozdrowotnej i wdrażanie oddziaływań profilaktycznych; 
14) wyposażenie uczniów w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą, 

nietolerancją i uzależnieniami;  
15) kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów; 
16) kształtowanie wśród uczniów umiejętności dokonywania pozytywnych i wartościowych 

wyborów, podejmowania mądrych decyzji oraz ponoszenia za nie odpowiedzialności; 
17) uczenie umiejętności gospodarowania czasem; 
18) przygotowanie do świadomego wejścia na rynek pracy i kształtowanie postaw 

przedsiębiorczych. 
2. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki Zespołu uchwala Rada Pedagogiczna po 

zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

§ 17  

Zadaniem Zespołu w zakresie pomocy i opieki jest: 
1) stworzenie Uczniom odpowiednich warunków nauczania i pobytu w szkole; 
2) diagnozowanie środowiska Ucznia; 
3) rozpoznawanie potencjalnych możliwości i indywidualnych potrzeb Ucznia w zakresie 

edukacji oraz umożliwienie ich zaspokajania; 
4) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i przyczyn niepowodzeń szkolnych; 
5) wspieranie uczniów wybitnie uzdolnionych; 
6) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego i programu profilaktyki; 
7) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocja zdrowia wśród uczniów, nauczycieli 

i rodziców; 
8) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia 

i w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;  
9) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach konfliktowych. 

§ 18  

1. Zespół organizuje dla swych Uczniów: 
1) pomoc pedagogiczną poprzez zatrudnienie pedagoga lub psychologa szkolnego, 
2) udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej przy ścisłej współpracy z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Kartuzach, sądem rodzinnym i sądem dla nieletnich oraz 
innymi podmiotami organizującymi i prowadzącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

2. W miarę istniejących możliwości finansowych szkoły, organizowana jest pomoc materialna dla 
Uczniów w formie: 
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1) stypendium za osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce; 
2) stypendium socjalnego; 
3) zapomogi pieniężnej albo rzeczowej w przypadkach losowych. 
Szczegółowe rozwiązania o przyznanej jednej lub kilku formach pomocy materialnej dla uczniów, 
podają odpowiednie regulaminy. 

3. Organizację systemu doradztwa i zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia planują 
wychowawcy klas wspólnie z doradcą zawodowym i pedagogiem szkolnym, organizując zajęcia 
wspierające Uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia i planowaniu kariery 
zawodowej oraz udzielają uczniom informacji w tym zakresie. Ich działania mogą być wspierane 
przez Powiatowy Urząd Pracy oraz inne instytucje rynku pracy. 

§ 19  

1. Szkoły Zespołu wspomagają Ucznia w jego rozwoju przez: 
1) organizowanie zajęć edukacyjnych zgodnie ze szkolnymi planami nauczania, 

z uwzględnieniem wymogów higieny pracy Ucznia; 
2) organizowanie zajęć pozalekcyjnych; 
3) wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowanie 

przyczyn i objawów zaburzeń; 
4) organizowanie zajęć o charakterze informacyjno-profilaktycznym. 

2. Do podstawowych form pracy z Uczniami zdolnymi należą: 
1) indywidualne konsultacje Uczniów z nauczycielami, ukierunkowane na przygotowanie 

Uczniów do konkursów i olimpiad; 
2) udział Uczniów w programach edukacyjnych i badawczych. 

3. Do podstawowych form pracy z Uczniami, którzy mają trudności w nauce, należą: 
1) indywidualne konsultacje Uczniów z nauczycielami; 
2) zorganizowana pomoc koleżeńska, zmierzająca do wyrównywania poziomu wiedzy 

i umiejętności; 
3) współpraca z pedagogiem szkolnym. 

§ 20  

Szkoły Zespołu kształtują środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi Ucznia poprzez: 
1) realizowanie programu wychowawczego; 
2) podmiotowe traktowanie Uczniów; 
3) rozbudzenie u Uczniów odpowiedzialności za siebie i innych; 
4) rozbudzenie u Uczniów świadomości użyteczności umiejętności i wiedzy zdobytej w szkole 

oraz wspieranie ich w samodzielnym dążeniu do jej poszerzania; 
5) przygotowanie Uczniów do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów 

i hierarchizacji wartości; 
6) włączanie Uczniów w działania społeczne, pobudzanie u Uczniów chęci niesienia pomocy 

innym, przybliżanie zasad wolontariatu. 

§ 21  

Szkoły Zespołu współdziałają z rodzicami (prawnymi opiekunami) swoich Uczniów poprzez 
organizowanie różnych form współpracy w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki poprzez: 

1) konsultacje indywidualne (z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym 
i nauczycielami przedmiotu); 

2) spotkania edukacyjno-informujące - klasowe i ogólnoszkolne; 
3) udział rodziców w uroczystościach szkolnych. 
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§ 22  

Zespół współdziała ze środowiskiem lokalnym w celu kształtowania właściwych postaw społecznych 
między innymi poprzez: 

1) spotkania z pracodawcami młodocianych pracowników i innych instytucji terytorialnych;  
2) współpracę z firmami, zakładami wspierającymi proces dydaktyczno – wychowawczy w tym 

w ramach realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 

§ 23  

Zespół kształtuje postawy patriotyczne, umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości 
narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez: 

1) ukazywanie dorobku cywilizacyjnego Polski i innych krajów;  
2) ukazywanie świata i miejsca człowieka w środowisku przyrodniczym, społecznym 

i kulturowym; 
3) wyzwalanie aktywności poznawczej i twórczej w procesie kształtowania postaw organizując 

m.in.:  
a) uroczystości patriotyczne związane z narodową tradycją, a także prezentujące wartości 

kultury europejskiej i światowej, 
b) konkury literackie, przedmiotowe, artystyczne, sesje popularnonaukowe, 
c) wystawy plastyczne (w tym fotograficzne), konkursy muzyczne, imprezy regionalne; 

4) możliwość zrzeszania się i prowadzenie działalności na podstawie opracowanego i zgodnego 
z obowiązującym prawem regulaminu. 

CEREMONIAŁ ZESPOŁU  

§ 24  

1. Zespół posiada własne logo, na którym umieszczono: zębate półkole, otwartą księgę i fragment 
ceglanego muru. W centralnej części logo znajduje się herb Kartuz, a w otoku logo widnieje 
nazwa Zespołu. 

2. Znakiem logo opatruje się dokumenty sporządzane na papierze firmowym oraz dokumenty 
o uroczystym charakterze. 

3. Nadruk logo jest kolorowy. Dopuszcza się stosowanie nadruku w odcieniach szarości. 

§ 25  

1. Symbolem Zespołu Szkół Technicznych im. Floriana Ceynowy jest sztandar, który bierze udział we 
wszystkich doniosłych momentach życia szkoły i środowiska. Reprezentuje Zespół 
w uroczystościach państwowych i lokalnych. 

2. Na jednej stronie sztandaru umieszczono logo Zespołu z jego pełną nazwą, a na drugiej godło 
Polski. 

3. Poczet sztandarowy wyłaniany jest przez Radę Pedagogiczną na wniosek Samorządu 
Uczniowskiego i wychowawców klas spośród najlepszych Uczniów klas drugich i trzecich godnych 
reprezentowania społeczność szkolną. 

4. Przejęcie sztandaru przez nowy poczet sztandarowy odbywa się w dniu rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego. 
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ROZDZIAŁ III  

ORGANY ZESPOŁU ORAZ ICH KOMPETENCJE  

§ 26  

Organami Zespołu są: 
1. Dyrektor, 
2. Rada Pedagogiczna, 
3. Rada Rodziców,  
4. Samorząd Uczniowski. 

§ 27  

Organom Zespołu zapewnia się możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach 
swoich kompetencji określonych w ustawie PRAWO OŚWIATOWE i niniejszym statutcie. 

§ 28  

1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach 
swoich kompetencji.  

2. Wszystkie organy współdziałają w sprawach kształcenia i wychowania młodzieży oraz 
rozwiązywania problemów szkoły.  

3. Organem koordynującym współpracę jest Dyrektor, który:  
1) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły;  
2) w razie potrzeby organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły; 
3) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.  

4. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoich 
reprezentantów.  

5. Wnioski i opinie przedstawiane są Dyrektorowi lub Radzie Pedagogicznej.  
6. Wnioski i opinie rozpatrywane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.  
7. Wszystkie organy szkoły zobowiązuje się do wzajemnego informowania się o podjętych lub 

planowanych działaniach.  

§ 29  

1. Zespołem kieruje dyrektor, powołany na stanowisko przez organ prowadzący. 

2. Kandydata na dyrektora Zespołu wyłania się zgodnie z Ustawą2. 

§ 30  

1. Sytuacje konfliktowe organy Szkoły rozwiązują wewnątrz szkoły chyba, że zaistnieje potrzeba 
odwołania się do organów spoza niej.  

2. Wszystkie sprawy sporne na terenie szkoły rozwiązywane są na zasadzie wzajemnego 
zrozumienia i poszanowania stron.  

3. W przypadku braku możliwości załatwienia spraw spornych organy Szkoły zgłaszają problem do 
Dyrektora o ile nie jest stroną w sporze. Dyrektor rozpatruje sprawę i powiadamia o podjętych 
działaniach zainteresowane strony.  

4. Jeżeli w sporze między organami uczestniczy Dyrektor, to strony mogą zwrócić się z wnioskiem 
o rozpatrzenie sporu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny. Organ 
prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozstrzyga w sprawach dotyczących zakresu 
ich kompetencji. 

                                                             
2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-11-2017&qplikid=4186&qtytul=ustawa%2D%2Dprawo%2Doswiatowe
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=19-11-2017&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2017&qpnr=949&qppozycja=949
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§ 31  

1. Dla pełnej realizacji zadań statutowych tworzy się w Zespole stanowiska kierownicze: 
1) Wicedyrektora ds. kształcenia ogólnego, który: 

a) podlega służbowo dyrektorowi Zespołu, 
b) współdziała w wytyczaniu celów dydaktycznych i wychowawczych Zespołu, 
c) współdziała z kadrą kierowniczą, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz doradcą 

zawodowym, 
d) nadzoruje merytoryczną pracę nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, 
e) sprawuje nadzór nad pracą dydaktyczno-wychowawczą Zespołu i okresową analizą ich 

wykonania; 
2) Wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego, który: 

a) podlega służbowo dyrektorowi Zespołu, 
b) współdziała z kierownikiem ds. gospodarczych i kierownikiem szkolenia praktycznego, 
c) nadzoruje merytoryczną pracę nauczycieli teoretycznych i praktycznych przedmiotów 

zawodowych, 
d) sprawuje nadzór nad pracą dydaktyczno-wychowawczą warsztatów szkolnych, 
e) współdziała w wytyczaniu celów dydaktycznych i wychowawczych Zespołu, 
f) sprawuje nadzór nad realizacją zadań dydaktycznych Zespołu i okresową analizą ich 

wykonania. 
3) Kierownika szkolenia praktycznego; 
4) Kierownika ds. gospodarczych.  

2. Szczegółowe wykazy zadań dla poszczególnych stanowisk kierowniczych opracowuje Dyrektor. 
3. Dyrektor ma prawo i obowiązek kontrolowania realizacji przydzielonych zadań w poszczególnych 

wykazach. 

KOMPETENCJE DYREKTORA 

§ 32  

Dyrektor Zespołu wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych Ustawą, 
a w szczególności:         powrót par. 26 
1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą, administracyjno-

gospodarczą i finansową Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz. 
2. Sprawuje nadzór pedagogiczny. 
3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działanie prozdrowotne. 
4. Zwołuje posiedzenia Rady Pedagogicznej zgodnie z harmonogramem i aktualnymi potrzebami, 

realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji. 
5. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez Radę 

Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wydatkowanie. 
6. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

nauczycielskich praktyk pedagogicznych. 
7. Odpowiada za: 

1) właściwą organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych: egzaminu maturalnego oraz 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;  

2) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiektach i na terenie szkoły oraz podczas zajęć 
organizowanych przez Zespół; 

3) za stan techniczny, sanitarny i ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych; 
4) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej; 
5) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania;  
6) organizację i nadzór nad zadaniami ekonomiczno – gospodarczymi Zespołu, w tym za: 

a) przygotowanie wspólnie z głównym księgowym projektów wydatków finansowych, 
b) przygotowanie wraz z głównym księgowym rocznych projektów remontów oraz inwestycji 

i występowanie do organu prowadzącego z wnioskami o ich zatwierdzenie; 
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7) przestrzeganie dyscypliny budżetowej i dbałość o całokształt stanu finansowego oraz 
nadzorowanie wszelkiej działalności finansowej w Zespole;  

8) decyzje w  sprawie zakupów z budżetu oraz współuczestniczenie w sporządzaniu 
i realizowaniu preliminarza wydatków Rady Rodziców; 

9) właściwe zabezpieczenie majątku szkoły; 
10) kontrolowanie stanu higieny i bezpieczeństwa w szkole oraz zlecanie odpowiedzialnym 

pracownikom działań prowadzących do likwidacji braków i usterek; 
11) planowanie i nadzór nad remontami i inwestycjami w Zespole, w tym m. in. za: 

a) przygotowanie zleceń i umów z wykonawcami prac, 
b) współpracę z inspektorem nadzoru w czasie trwania prac, 
c) kierowanie odbiorem technicznym wykonanych prac, 
d) przeprowadzenie analizy złożonych przez wykonawców faktur, zwracanie szczególnej 

uwagi na zgodność wykonanych prac z zamówieniem, przeprowadzanie analizy 
kosztorysów oraz sprawdzanie ich pod względem merytorycznym, 

e) dbałość o kompletność protokołów demontażu, złomowania i zużycia sprzętu oraz 
materiałów dołączonych do faktur. 

8. Stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji.  
9. Może, w drodze decyzji skreślić Ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie 

Zespołu. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii 
Samorządu Uczniowskiego. 

10. Podejmuje decyzje o indywidualnym programie lub toku nauki uczniów.  
11. Powołuje członków szkolnej komisji rekrutacyjnej, wyznacza przewodniczącego i określa zadania 

komisji. 
12. Powołuje nauczycielskie zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły zadaniowe 

i wyznacza przewodniczących tych zespołów. Powołuje zespół powypadkowy.  
13. Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia.  
14. Zwalnia Ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego albo na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia Ucznia w tych 
zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. 

15. Zwalnia Ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, 
na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez 
lekarza na czas określony w tej opinii. 

16. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie 
będących nauczycielami, dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 
1) powołania i odwołania wicedyrektorów i kierownika szkolenia praktycznego po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego;  
2) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;  
3) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły;  
4) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły; 
5) ustalania harmonogramu obserwacji zajęć lekcyjnych oraz okresowego oceniania pracy 

nauczycieli. 
17. Dyrektor sprawuje nadzór nad awansem zawodowym nauczycieli, a w szczególności:  

1) zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż możliwość obserwacji zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i innych; 

2) zatwierdza plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji; 
3) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu; 
4) nadaje nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego; 
5) wyraża zgodę na odbycie stażu w celu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego;  
6) przydziela nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu opiekuna stażu spośród 

nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.  
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18. Dyrektor Zespołu zapewnia należytą opiekę nauczycielowi rozpoczynającemu pracę w zawodzie, 
w szczególności poprzez:  
1) umożliwienie korzystania z niezbędnych materiałów pomocniczych do realizacji podstaw 

programowych i ramowych planów nauczania oraz zbioru przepisów prawnych określających 
prawa i obowiązki nauczyciela;  

2) tworzenie możliwości korzystania z różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
pomocy właściwego doradcy metodycznego;  

3) systematyczne obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczyciela rozpoczynającego pracę 
i udzielanie mu fachowego instruktażu poobserwacyjnego.  

19. W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, 
Radą Rodziców. W razie konfliktów między organami Zespołu inicjuje ich rozwiązywanie, o ile nie 
jest stroną konfliktu. 

20. Do końca każdego roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze 
sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz ogólne informacje o działalności Zespołu.  

21. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 

§ 33  

W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczony wicedyrektor, bądź inna 
osoba wskazana przez Dyrektora. 
 

ZADANIA KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO 

§ 34  

Kierownik szkolenia praktycznego:       powrót par. 31 

1. Organizuje i koordynuje zadania Zespołu w zakresie praktycznej nauki zawodu, a w szczególności 
spraw związanych z:  
1) harmonogramem praktyk;  
2) umowami z pracodawcami;  
3) opracowaniem programu praktyk; 
4) przeprowadzaniem szkoleń dla uczniów odbywających praktyki;  
5) spotkaniami informacyjnymi dla wychowawców, rodziców i uczniów o przebiegu praktyk; 
6) kontrolą prawidłowości przebiegu praktyk i dokumentacji prowadzonej przez uczniów 

(dzienniczki praktyk); 
7) prowadzeniem dokumentacji przebiegu praktyk zawodowych uczniów.  

2. Nawiązuje i utrzymuje kontakty z pracodawcami w zakresie praktycznej nauki zawodu. 
3. Współpracuje z: 

1) centrami kształcenia praktycznego; 
2) kierownikami szkolenia praktycznego innych szkół w powiecie; 
3) instytucjami zrzeszającymi pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników; 
4) innymi ośrodkami organizującymi teoretyczne kształcenie młodocianych pracowników. 

4. Planuje, organizuje i nadzoruje teoretyczne kształcenie zawodowe w ramach Ośrodka 
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego działającego w Zespole Szkół Technicznych. 

5. Nadzoruje prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniami Ośrodka. 
6. Koordynuje teoretyczne kształcenie zawodowe młodocianych pracowników – uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z naszego powiatu.  
7. Prowadzi szkolenia informacyjne dla uczniów związane z egzaminami potwierdzającymi 

kwalifikacje w zawodzie.  
8. Realizuje inne zadania zlecone przez Dyrektora Zespołu. 
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ZADANIA KIEROWNIKA DS.  GOSPODARCZYCH 

§ 35  

Kierownik ds. gospodarczych:        powrót par. 31 

1. Podlega Dyrektorowi i współpracuje z wicedyrektorami, kierownikiem szkolenia praktycznego, 
nauczycielami, specjalistą ds. kadr i administracji oraz głównym księgowym. 

2. Koordynuje i nadzoruje prace sprzątaczek, sekretarki, pomocy administracyjno-biurowej oraz 
innych pracowników obsługi. 

3. Upoważniony jest do podejmowania decyzji w zakresie: 
1) podległego mu personelu; 
2) drobnych napraw i konserwacji budynków, urządzeń, sprzętu, pomocy dydaktycznych, itp.; 
3) zakupu materiałów. 

4. Do szczególnych obowiązków należy: 
1) koordynowanie prac nad utrzymaniem terenu szkoły, budynków i mienia w należytym stanie 

techniczno-sanitarnym, eksploatacyjnym; 
2) zapewnienie odpowiednich warunków p/poż. i bhp; 
3) organizowanie i nadzorowanie: 

a) bieżących remontów,  
b) pracy personelu techniczno-konserwatorskiego, 
c) prac porządkowych w budynkach i na terenach zielonych szkoły, 
d) inwentaryzacji rocznej i okresowej; 

4) prowadzenie: 
a) okresowych przeglądów stanu technicznego budynków i terenów przyległych oraz 

infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji 
i koniecznych remontów, 

b) magazynu warsztatów szkolnych, 
c) gospodarki narzędziami warsztatów szkolnych; 

5) realizuje inne zadania zlecone przez Dyrektora Zespołu. 

RADA PEDAGOGICZNA  

§ 36  

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jej statutowych zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.      powrót par. 26 

2. Radę Pedagogiczną Zespołu tworzą i biorą udział w jej obradach wszyscy pracownicy 
pedagogiczni, bez względu na formę zatrudnienia i wymiar czasu pracy oraz pracownicy innych 
zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu, dla których praca 
dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

4. Kompetencje i uprawnienia Rady Pedagogicznej określają w szczególności art. art. 70, 72 i 73 
ustawy - Prawo oświatowe. 

5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor. 
6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny 

za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem 
Rady.  

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 
8. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego i uchwalonego regulaminu swojej 

działalności. 
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§ 37  

Do podstawowych zadań Rady należy: 
1) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; 
2) śródroczne i roczne ocenianie oraz analizowanie stanu nauczania, wychowania i opieki; 
3) organizowanie wewnętrznego samokształcenia; 
4) współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów oraz z innymi organami szkoły. 

§ 38  

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy między innymi: 
1) uchwalenie regulaminu własnej działalności; 
2) ustalanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników; 
3) zatwierdzanie nowelizacji statutu Zespołu i jego załączników; 
4) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
5) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 
6) ustalanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
7) rozpatrywanie wniosków w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz 

udzielania kar; 
8) zatwierdzanie wniosków o przyznanie uczniom stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Ministra 

Edukacji Narodowej; 
9) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 
10) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym nadzoru 

zewnętrznego, do doskonalenia pracy szkoły. 

§ 39  

Rada Pedagogiczna opiniuje: 
1) organizację pracy szkoły, w tym:  

a) tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych, 
b) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie odrębnych 

przepisów; 
2) przedstawiany przez dyrektora projekt planu finansowego; 
3) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania; 
4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród; 
5) wnioski dyrektora o odznaczenia państwowe i resortowe nauczycieli; 
6) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

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

7) kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczej w szkole. 

§ 40  

1. Rada Pedagogiczna może zgłosić wotum nieufności w stosunku do nauczyciela pełniącego funkcję 
kierowniczą, jeżeli narusza on obowiązujące przepisy lub zaniedbuje swoje obowiązki. 
Głosowanie w takim przypadku jest tajne. 

2. W przypadku określonym w ust. 1, należy powiadomić organ upoważniony do odwołania 
nauczyciela z funkcji. 

§ 41  

1. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w postaci uchwał zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy jej członków. 

2. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej dotyczących kompetencji 
stanowiących niezgodność z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor 
niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
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3. Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw 
poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub 
ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

SAMORZĄD UCZNIOWSKI  

§ 42  

1. Samorząd Uczniowski jest powszechną organizacją na terenie Zespołu i działa na podstawie 
regulaminu, uchwalonego przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

2. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.  powrót par. 26 
3. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, dyrektorowi oraz Radzie Rodziców wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach Szkół, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 
praw uczniów, takich jak: 
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymogami; 
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwościami, rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań; 
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, uczestniczenia w pracach radiowęzła 

szkolnego i innych formach informacji opiniotwórczej; 
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem. 
4. Samorząd Uczniowski może powoływać następujące organy: 

1) trzyosobowe Samorządy Klasowe, w skład którychwchodzą gospodarz klasy, jego zastępca 
oraz skarbnik klasowy; 

2) Zarząd Samorządu Uczniowskiego.  
5. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin Samorządu. 
6.  Kadencja Zarządu Samorządu trwa 2 lata. 
7. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z dyrektorem może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu.  
8. Sprawy sporne w Samorządzie rozpatruje dyrektor szkoły kierując się dobrem uczniów i szkoły.  
9. Samorząd Uczniowski w celu realizowania swoich zadań ma prawo wyboru nauczyciela 

pełniącego rolę opiekuna, który pełni jednocześnie funkcję rzecznika praw ucznia. 

RADA RODZICÓW  

§ 43  

1. W Szkole może funkcjonować Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców Uczniów. 
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców Szkół Zespołu.   powrót par. 21 

3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami 
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.      powrót par. 26 

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem 
Zespołu. 

5. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowawczych i opiekuńczych, 
uwzględniając w szczególności prawo rodziców do: 
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole; 
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

zasad przeprowadzania egzaminów; 
3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów 

i przyczyn trudności w nauce; 
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci; 
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5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat 
pracy szkoły. 

6. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze Szkoła organizuje przynajmniej 
trzy razy w roku spotkania z rodzicami. 

7. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną opiniuje program wychowawczy i program 
profilaktyki szkoły. 

8. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania. 

9. Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez dyrektora Zespołu projekt planu finansowego. 
10. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  
11. Fundusze, o których mowa w ust. 10, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 

bankowym rady rodziców.  
12. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin.  
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ROZDZIAŁ IV  

ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU ,  REKRUTACJA UCZNIÓW  

§ 44  

1. Zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych określa regulamin rekrutacji opracowany na 

podstawie Ustawy3 oraz zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej4 
uwzględniając zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty na dany rok szkolny. 

2. W procesie rekrutacji do szkół Zespołu przelicza się punkty z: języka polskiego i matematyki oraz 
z informatyki i języka obcego.  

3. Naboru do klas I-szych szkoła dokonuje w zawodach i profilach wymienionych w § 5. (rozdział I). 
4. W miarę potrzeb rynku pracy Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po 

zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia, ustala zawody, w których kształcą Szkoły 
Zespołu. 

§ 45  

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych 

i letnich, na dany rok szkolny, określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
5
  

2. Opracowany kalendarz na dany rok szkolny dla Zespołu ogłaszany jest na stronie internetowej 
www.zst.kartuzy.pl/ do 15 września każdego roku. 

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 
organizacji Zespołu opracowany przez Dyrektora, zaopiniowany przez związki zawodowe oraz 
Pomorskiego Kuratora Oświaty i zatwierdzony przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego 

w Kartuzach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.6 
4. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się informacje zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 

szczegółowej organizacji szkół, a w szczególności: 
1) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 
2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 
3) dla poszczególnych oddziałów: 

a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć 
prowadzonych w grupach, 

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, 
c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 
d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 
e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać 

w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych 
zajęć edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, 

f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły; 
4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;  
5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją 

o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych 
przez poszczególnych nauczycieli;  

                                                             
3
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949). 
4
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610) 
5
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  

(Dz. U. poz. 1603. 
6
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych 

szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649) obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. do dnia 24 lipca 2020 r. 

http://www.zst.kartuzy.pl/
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-11-2017&qplikid=4186&qtytul=ustawa%2D%2Dprawo%2Doswiatowe
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=10-11-2017&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2017&qpnr=949&qppozycja=949
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-11-2017&qplikid=4187&qtytul=ustawa%2D%2Dprzepisy%2Dwprowadzajace%2Dustawe%2D%2Dprawo%2Doswiatowe
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=10-11-2017&qindid=4187&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2017&qpnr=949&qppozycja=949
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-11-2017&qplikid=4245&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dprzeprowadzania%2Dpostepowania%2Drekrutacyjnego%2Doraz%2Dpostep
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-11-2017&qplikid=4245&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dprzeprowadzania%2Dpostepowania%2Drekrutacyjnego%2Doraz%2Dpostep
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-11-2017&qplikid=4393&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dorganizacji%2Droku%2Dszkolnego
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-11-2017&qplikid=4252&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dszczegolowej%2Dorganizacji%2Dpublicznych%2Dszkol%2Di%2Dpublicznyc
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-11-2017&qplikid=4252&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dszczegolowej%2Dorganizacji%2Dpublicznych%2Dszkol%2Di%2Dpublicznyc
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6) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska 
kierownicze oraz etatów przeliczeniowych;  

7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 
prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć 
rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć 
wspomagających proces kształcenia; 

8) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej. 
5. Po zatwierdzeniu arkusza Dyrektor ma prawo do dokonania w nim zmian zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.
7
 

§ 46  

1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Zespołu dyrektor, z uwzględnieniem 
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład obowiązkowych oraz 
dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych, a także 
nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych. 

2. Realizacja obowiązkowego planu nauczania odbywa się w: 
1) technikum – 5 dni w tygodniu 
2) branżowej szkole I stopnia – zgodnie z ustaleniami z pracodawcami młodocianych 

pracowników. 

§ 47  

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w danym roku 
szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania 
zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem zgodnym z zestawem 
programów dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.  

2. Liczbę uczniów w oddziale ustala organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem Zespołu, 
uwzględniając warunki lokalowe szkoły. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 
30 osób. 

3. Na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia szkoła organizuje zajęcia z religii/etyki, której 
nauczanie może odbywać się w szkole w zespołach międzyoddziałowych.  

4. Szkoła umożliwia uczniom uczestniczenie w zajęciach wychowania do życia w rodzinie oraz naukę 
języka kaszubskiego, które mogą być organizowane w zespołach międzyoddziałowych. 

§ 48  

1. Ze względu na specyfikę i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć edukacyjnych niektórych 
przedmiotów i innych zajęć, oddział dzieli się na grupy. Podziału na grupy dokonuje się corocznie 
przy opracowywaniu arkusza organizacyjnego na podstawie zasad wynikających z przepisów 
w sprawie ramowych planów nauczania.  

2. Liczba uczniów w grupie określona jest odpowiednimi przepisami. Zajęcia informatyki, innych 
zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego mogą odbywać się w zespołach 
międzyoddziałowych. 
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§ 49  

1. Niektóre obowiązkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, 
koła zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym zgodnie z czasem 
ustalonym w § 53. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1. są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków 
finansowych. 

3. Liczba uczniów kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu 
szkoły zasadniczo nie może być niższa niż 12, w wyjątkowych przypadkach, za zgodą organu 
prowadzącego szkołę, może być obniżona. 

§ 50  

1. Zajęcia edukacyjne, które odbywają się poza terenem szkoły w tej samej miejscowości należy 
zgłosić do zastępcy dyrektora. 

2. W Szkole, za zgodą dyrektora, mogą być organizowane: 
1) wycieczki dydaktyczne; 
2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne. 

3. Wycieczki szkolne organizowane są zgodnie z regulaminem wycieczek.  
4. W Szkole wycieczki kilkudniowe organizowane są zgodnie z opracowanym planem wycieczek na 

dany rok szkolny. 
5. Organizację szkolnych wycieczek krajowych i zagranicznych reguluje rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu8 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. 

§ 51  

1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 
uczących w tym oddziale zwanym dalej „wychowawcą”. Dopuszcza się możliwość wyznaczenia 
wychowawcy wspomagającego. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest by wychowawca 
prowadził swój oddział przez cały cykl nauczania w danym typie szkoły. 

3. Na pisemny wniosek rodziców lub uczniów danego oddziału, dyrektor może dokonać zmiany 
wychowawcy klasy. 

§ 52  

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, których wymiar 
określają ramowe plany nauczania są: 
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne lub warsztatowe; 
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne; 
3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjne organizowane dla uczniów wspomagające 

rozwój dzieci i młodzieży (w miarę możliwości finansowych szkoły); 
4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów 

(w miarę możliwości finansowych szkoły); 
5) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 
6) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

2. Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone 
w oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych w systemie klasowo-lekcyjnym oraz zajęcia 
praktyczne realizowane w warsztatach szkolnych lub w zakładach pracy (młodociani pracownicy).  

                                                             
8
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania 
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3. W Szkołach, w przypadku małej ilości uczniów, istnieje możliwość tworzenia oddziałów dwu- 
i trzyzawodowych. W oddziałach tych zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się 
wspólnie, zajęcia z przedmiotów zawodowych – osobno dla każdej grupy zawodowej.  

§ 53  

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, godzina zajęć praktycznych 55 minut.  powrót par. 49 
2. Przerwy między lekcjami trwają nie krócej niż 5 minut, w tym w ciągu dnia, dwie przerwy nie 

krótsze niż 15 minut. 

§ 54  

1. Podstawowym dokumentem, w którym nauczyciel zamieszcza informacje o postępach 
edukacyjnych uczniów, jest dziennik elektroniczny. 

2. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem funkcjonowania dziennika 
elektronicznego i do jego stosowania. 

§ 55  

Klasyfikowanie i promowanie uczniów i słuchaczy jest zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami 

Oceniania (WZO) opracowanymi na podstawie Ustawy oraz odpowiedniego rozporządzenia.
9
 

§ 56  

Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego: 
1) w klasach programowo najwyższych technikum - w 15 tygodniu nauki, 
2) w pozostałych klasach - w drugim tygodniu stycznia. 

§ 57  

W Zespole przyjmuje się następującą skalę ocen:     powrót par. 107.I 
1) z zachowania: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie i naganne. 
2) z zajęć edukacyjnych: 

 

Ocena Skrót Oznaczenie 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry bd 4 

dostateczny dost 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 

§ 58  

1. Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z: 
1) sal lekcyjnych i pracowni przedmiotowych; 
2) pomieszczeń do nauki zajęć praktycznych z niezbędnym wyposażeniem; 
3) biblioteki i centrum multimedialnego; 
4) świetlicy; 
5) szatni szkolnej; 
6) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej; 
7) gabinetu pedagoga oraz psychologa szkolnego; 
8) pomieszczeń administracyjno gospodarczych; 
9) kompleksu urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z zapleczem. 
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2. W przypadku tworzenia w szkole pracowni przedmiotowych opracowuje się regulaminy 
korzystania z nich. 

§ 59  

1. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego, program nauczania dla zawodu 
opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również 
zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany 
przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

2. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego, program nauczania dla zawodu 
powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.  

3. Programy, o których mowa w ust. 1 zatwierdza dyrektor szkoły zgodnie z odpowiednim 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. 

4. Zatwierdzone programy włączone są do zestawu szkolnych programów nauczania. 
5. W Zespole może być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna zgodnie  

z  Ustawą – Prawo oświatowe.
10

 

§ 60  

1. Warsztaty szkolne są jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Zespołu.   powrót par. 6 
2. Ze względu na wyposażenie warsztatów szkolnych, może być w nich realizowana praktyczna 

nauka zawodu dla zawodu ślusarz, fryzjer oraz technik usług fryzjerskich i częściowo dla zawodu 
technik mechanik.  

3. Organizację praktycznej nauki zawodu przygotowuje i nadzoruje kierownik szkolenia 
praktycznego. 

4. Rozliczenie finansowe warsztatów szkolnych prowadzą pracownicy księgowości Zespołu. 
5. Szczegółowe zasady działania warsztatów szkolnych określa regulamin warsztatów szkolnych.  

§ 61  

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest częściowo w warsztatach szkolnych albo w innych 
zakładach lub przedsiębiorstwach, po podpisaniu stosownej umowy o praktyczną naukę zawodu 

z zainteresowanym podmiotem i na podstawie odrębnych przepisów11. Szczegółowe warunki 
realizacji praktycznej nauki zawodu określa stosowny regulamin. 

§ 62  

1. Praktyka zawodowa dla uczniów Technikum realizowana jest na podstawie obowiązujących 
przepisów po podpisaniu odpowiedniej umowy między Szkołą, a danym zakładem produkcyjnym 
lub usługowym z zastrzeżeniem ust.2. 

2. W przypadku uczestnictwa szkoły w projekcie dopuszcza się odbywanie praktyki zawodowej poza 
granicami kraju.  

§ 63  

ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO  

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego określa działania podejmowane w szkole 
w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.  

2. Szkoła poprzez swoją działalność dydaktyczną i wychowawczą umożliwia uczniom świadomy 
wybór dalszego kierunku kształcenia i przygotowuje ich do działania przedsiębiorczego oraz 
podejmowania własnej działalności gospodarczej.      powrót par. 18.3 
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (art. 45) (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949). 
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 Rozporządzenie MEN z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626 ze zm.)  

oraz z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 1644). 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-11-2017&qplikid=4186&qtytul=ustawa%2D%2Dprawo%2Doswiatowe
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=30-11-2017&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2017&qpnr=949&qppozycja=949
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2015&qplikid=2256
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-11-2017&qplikid=4404&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dpraktycznej%2Dnauki%2Dzawodu
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3. Adresatami wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego są: uczniowie, rodzice, 
nauczyciele, środowisko lokalne. Obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami 
i nauczycielami, ma charakter planowanych działań.  

4. Działania doradcze, realizowane są na zasadzie dobrowolności uczestnictwa.  
5. W procesie wyboru ścieżki kształcenia ucznia wspomaga doradca zawodowy, nauczyciele 

i rodzice ucznia.  
6. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego realizowany jest przez doradcę zawodowego 

oraz nauczycieli. 
7. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest:  

1) przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi zawodowej, świadomego 
wyboru szkoły kolejnego etapu edukacyjnego, kursów zawodowych, zawodu, zakładu pracy;  

2) pomaganie uczniom w reorientacji zawodowej w przypadku stwierdzenia niewłaściwego 
wyboru zawodu; 

3) wyzwalanie własnej aktywności ucznia w kierunku samopoznania, odkrycie zainteresowań, 
uzdolnień, rozpoznawanie swego usposobienia i temperamentu pod kątem predyspozycji do 
wykonywania wybranego zawodu;  

4) rozwijanie w uczniach świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do 
poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych  
(w tym bezrobocie i niepełnosprawność); 

5) rozwijanie świadomości zawodowej; 
6) kształtowanie umiejętności sprawnego komunikowania się, współpracy w grupie 

i autoprezentacji; 
7) rozwijanie umiejętności samooceny i możliwości wykorzystania tej umiejętności, wyrabianie 

szacunku dla samego siebie;  
8) nabycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu 

pracy; 
9) poznanie rynku pracy.  

8. W Zespole realizowane są zajęcia doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godz. w całym cyklu 
kształcenia (dotyczy Branżowej Szkoły I stopnia) i w wymiarze 3 godz. w cyklu kształcenia (dotyczy 
klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej).  

9. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, są realizowane w oparciu o program przygotowany 
przez nauczyciela - doradcę zawodowego i dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły, po 
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.  

10. Program, o którym mowa w ust. 9, zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach 
i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku 
pracy i predyspozycjami zawodowymi.  

11. W zakresie doradztwa zawodowego Szkoła współpracuje również z Poradnią Psychologiczno–
Pedagogiczną oraz poradniami specjalistycznymi i innymi organizacjami wspierającymi pracę 
szkoły w tym zakresie.  

§ 64  

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 
zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, 
popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie. 

2. Z biblioteki mogą korzystać: 
1) uczniowie Zespołu; 
2) uczniowie innych szkół, którzy odbywają zajęcia w Ośrodku; 
3) nauczyciele i inni pracownicy Zespołu; 
4) rodzice uczniów uczęszczających na zajęcia dydaktyczne do Zespołu. 

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczalni poza biblioteką; 
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3) korzystanie z prasy; 
4) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów; 
5) korzystania z czytelni multimedialnej. 

4. Funkcje i zadania biblioteki szkolnej:  
1) udostępnia książki, czasopisma i inne źródła informacji;  
2) tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;  
3) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów 

nawyk czytania i uczenia się; 
4) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną;  
5) służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w Szkole;  
6) inspiruje uczniów do rozwijania ich zainteresowań, kształtuje ich kulturę czytelniczą i pogłębia 

wiedzę multimedialną;  
7) przysposabia uczniów do samokształcenia i korzystania z różnych źródeł informacji;  
8) upowszechnia treści edukacji zdrowotnej przy współpracy z pielęgniarką szkolną i w oparciu 

o program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły;  
9) współdziała z nauczycielami i wychowawcami w rozpoznawaniu i rozwijaniu uzdolnień 

i zainteresowań uczniów, otacza opieką uczniów zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych 
oraz pomaga uczniom mającym trudności w nauce;  

10) wspomaga proces orientacji i poradnictwa zawodowego. 
5. Użytkownicy biblioteki, którzy przestają być uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły albo są 

rodzicami uczniów kończących Szkołę, zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką szkolną 
(oddania zasobów bibliotecznych). Nauczyciel – bibliotekarz podpisuje kartę obiegową 
potwierdzającą zwrot dokumentów wypożyczonych w bibliotece. 

6. Szczegółową organizację biblioteki szkolnej i zadań nauczycieli bibliotekarzy określa regulamin 
biblioteki szkolnej. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest do zapoznania się 
z regulaminem przed korzystaniem z jej usług. 

§ 65  

SPOSÓB ORGANIZACJI I REALIZACJI DZIAŁAŃ W  ZAKRESIE WOLONTARIATU  

1. W szkole realizowane są działania w zakresie wolontariatu wynikające z programu  powrót par.42 
wychowawczo-profilaktycznego oraz funkcjonowania Szkolnego Koło Wolontariatu.  

2. Wolontariat szkolny zakłada bezinteresowne zaangażowanie na rzecz potrzebujących, jest 
elementem kształtowania u uczniów postaw prospołecznych.  

3. Szkolne Koło Wolontariatu działa w ramach zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania 
uczniów w szczególności w celu kształtowania ich aktywności społecznej.  

4. Inicjatorem Szkolnego Koła Wolontariatu jest nauczyciel pełniący rolę opiekuna Samorządu 
Uczniowskiego i ściśle współpracuje z pedagogiem szkolnym.  

5. Członkami Szkolnego Koła Wolontariatu mogą być chętni uczniowie Szkoły.  
6. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu może być wspierana przez: nauczycieli i innych 

pracowników Zespołu, rodziców uczniów oraz inne osoby i instytucje. 
7. Szkolne Koło Wolontariatu działa w oparciu o regulamin, który określa jego sposób 

funkcjonowania, cele, obszary działania, prawa i obowiązki wolontariuszy. Regulamin nie może 
być sprzeczny ze Statutem Zespołu. 

8. Nauczyciel pełniący rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest jednocześnie koordynatorem 
działań związanych z wolontariatem wynikającym z programu wychowawczo – profilaktycznego 
szkoły.  

9. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w danym roku szkolnym może być powołana Rada 
Wolontariatu.  

10. Rada Wolontariatu, jako organ szkoły funkcjonujący w regule dobrowolności, stanowi narzędzie 
do koordynacji zadań z zakresu wolontariatu, przez m.in.:  
1) diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły;  
2) opiniowanie oferty działań i decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji.  
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11. W przypadku powołania Rady Wolontariatu w danym roku szkolnym wszelkie inicjatywy z zakresu 
wolontariatu są realizowane wspólnie ze Szkolnym Kołem Wolontariatu.  

12. Samorząd Uczniowski w celu realizowania zadań z zakresu wolontariatu ma prawo wyboru 
nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Rady Wolontariatu. 

§ 66  

1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza wśród młodzieży bądź rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej Zespołu. 

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub organizację, o których mowa w ust. 1., 
wyraża dyrektor po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskaniu pozytywnej 
opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

3. Działalność partii i organizacji politycznych jest na terenie Zespołu zabroniona. 

§ 67  

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych 
na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego 
pomiędzy dyrektorem Zespołu, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

§ 68  

Szkoła umożliwia spożywanie w higienicznych warunkach posiłków własnych lub zakupionych 
w bufecie – kawiarence szkolnej. 

§ 69  

1. W Szkole funkcjonuje monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, 
pracowników i wszystkich pozostałych osób przebywających na terenie szkoły oraz 
zabezpieczenie obiektów szkolnych przed zagrożeniami. 

2. Kamery wizyjne obejmują następujące obszary: 
1) wejście główne szkoły i warsztatów szkolnych; 
2) teren wokół szkoły i warsztatów szkolnych; 
3) korytarze szkolne i hol przed salą gimnastyczną; 
4) kawiarenkę i świetlicę szkolną. 

3. Zapis obrazu wizyjnego i zasady wykorzystania zapisów z monitoringu są określone w regulaminie 
funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zespole. 
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ROZDZIAŁ V  

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  

§ 70  

W Zespole organizuje się uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) oraz nauczycielom, pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną dobrowolnie i nieodpłatnie na zasadach określonych w odpowiednich 

Rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej.12      Powrót par. 18 

§ 71  

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych 
możliwości psychofizycznych ucznia, które mogą wynikać:  

1) z niepełnosprawności; 
2) z niedostosowania społecznego; 
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
4) ze szczególnych uzdolnień; 
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
6) z zaburzeń komunikacji językowej; 
7) z choroby przewlekłej; 
8) z sytuacji kryzysowej; 
9) z niepowodzeń edukacyjnych; 
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 

spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

§ 72  

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów 
i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 
i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.  

§ 73  

1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog, 
psycholog, doradca zawodowy i inni specjaliści w miarę potrzeb.  

2.  Do zadań nauczycieli, wychowawców należy w szczególności: 
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów; 
2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo 
w życiu szkoły; 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu 
podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

                                                             
12

 Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532 oraz z 2017 r. poz. 1643) oraz rozporządzenie MEN 

z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591).  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-11-2017&qplikid=3027&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dzasad%2Dudzielania%2Di%2Dorganizacji%2Dpomocy%2Dpsychologicznoped
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-11-2017&qplikid=3027&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dzasad%2Dudzielania%2Di%2Dorganizacji%2Dpomocy%2Dpsychologicznoped
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=20-11-2017&qindid=3027&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2017&qpnr=1643&qppozycja=1643
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-11-2017&qplikid=4384&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dzasad%2Dorganizacji%2Di%2Dudzielania%2Dpomocy%2Dpsychologicznoped
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-11-2017&qplikid=4384&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dzasad%2Dorganizacji%2Di%2Dudzielania%2Dpomocy%2Dpsychologicznoped
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5) współpraca z pedagogiem i psychologiem w procesie diagnostycznym, w szczególności 
w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających 
funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań 
podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań. 

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel 
niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym 
wychowawcę klasy.  

4. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, pedagoga i psychologa o potrzebie objęcia 
ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem. 

5. Jeżeli uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie 
indywidualnego nauczania lub opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, to: 
1) pedagog podejmuje działania niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii; 
2) Dyrektor ustala tygodniowy wymiar godzin dla ucznia, w czasie których realizowane będą 

zadania pomocowe, wynikające z ustaleń nauczycieli udzielających bezpośredniej pomocy 
uczniowi biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być 
przeznaczone na realizację tych form; 

3) o ustalonych dla niego formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą 
realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia (prawnych 
opiekunów) albo pełnoletniego ucznia. 

6. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 74  

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:  
1) rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów; 
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 
3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 
4) innymi szkołami i placówkami; 
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci 

i młodzieży.  

§ 75  

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:  
1) ucznia; 
2) rodziców ucznia (prawnych opiekunów); 
3) nauczyciela, wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, psychologa, doradcy zawodowego lub 

innego specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem; 
4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub innych 

uprawnionych osób; 
5) lekarza, pielęgniarki szkolnej; 
6) kuratora sądowego.  

§ 76  

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:  
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;  
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych organizowanych dla uczniów mających trudności 

w nauce, w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.  
Liczba uczestników nie może przekraczać 8 osób, czas trwania zajęć 45 min; 
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4) zajęć specjalistycznych – socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze 
terapeutycznym (czas trwania zajęć specjalistycznych wynosi 60 minut i liczba uczestników 
nie powinna przekroczyć 10. Zajęcia organizowane są dla uczniów z dysfunkcjami 
i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne); 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia 
i kariery zawodowej; 

6) porad i konsultacji dla uczniów, porad i konsultacji dla rodziców (prawnych opiekunów) 
i nauczycieli oraz warsztatów i szkoleń dla nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów).  

§ 77  

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 
prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.  

2. Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 1. nie powinna przekroczyć 8.  
3. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia trwa 

45 minut.  

§ 78  

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery 
zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych 
i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod i form pracy.  

§ 79  

1. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców 
(prawnych opiekunów) i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy klas i specjaliści.  

2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający 
kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

§ 80  

1. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych Szkoła może organizować 
w oddziałach integracyjnych. 

2. Dla uczniów mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne opracowany będzie wspólny plan działań wspierających tych uczniów.  

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ustalone 
formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin są 
uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym na 
podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie.13  

§ 81  

1. Dyrektor dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej 
uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć dotyczącej:  
1) danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – po zakończeniu jej udzielania;  
2) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym – przed 

opracowaniem arkusza organizacji szkoły na kolejny rok szkolny.  
2. Dyrektor we współpracy z pedagogiem dokonując oceny, określa wnioski i zalecenia dotyczące 

dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

                                                             
13

 Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 

poz. 1113 oraz z 2017 r. poz. 1652) oraz rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. (Dz. U. poz. 1578)
 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-11-2017&qplikid=4384#P4384A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2015&qplikid=3625&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dwarunkow%2Dorganizowania%2Dksztalcenia%2Dwychowania%2Di%2Dopieki%2D
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2015&qplikid=3625&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dwarunkow%2Dorganizowania%2Dksztalcenia%2Dwychowania%2Di%2Dopieki%2D
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-09-2015&qindid=3625&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2017&qpnr=1652&qppozycja=1652
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ROZDZIAŁ VI 

NAUCZYCIELE I  INNI PRACOWNICY ZESPOŁU  

§ 82  

1. Do pełnej realizacji zadań statutowych Zespołu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników 
administracyjnych i pracowników obsługi. 

2. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym szkoły określa odpowiednie etaty 
niepedagogiczne. 

3. Poszczególnym pracownikom administracji i obsługi ustala się zakresy zadań. 
4. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1. określają 

odrębne przepisy. 
5. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony 

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych zgodnie z odpowiednimi przepisami.  
6. Szczegółowe obowiązki i zadania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły ustala dyrektor. 

§ 83  

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za 
jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. W szczególności do zakresu zadań i obowiązków nauczyciela należy: 
1) odpowiedzialność za życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo uczniów; 
2) prawidłowe kierowanie przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczego; 
3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny; 
4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów i ich zainteresowań; 
5) bezstronne i obiektywne ocenianie postępów w nauce oraz sprawiedliwe traktowanie 

wszystkich uczniów; 
6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych i życiowych w oparciu 

o rozpoznanie potrzeb uczniów; 
7) dbałość o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 
8) reagowanie na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszania przez uczniów zasad 

zachowania dyscypliny szkolnej, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie 
wulgarnych słów i zwrotów, wulgarne gesty; 

9) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej; 
10) sprawowanie opieki merytoryczno-metodycznej nad młodym nauczycielem na podstawie 

wskazań dyrektora; 
11) przestrzeganie zarządzeń dyrektora i obowiązujących regulaminów. 

3. W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele dyżurni muszą zapobiegać niebezpiecznym 
zabawom i zachowaniom młodzieży oraz dbać o porządek w wyznaczonym rejonie. 

4. Szczegółowe obowiązki nauczyciela dyżurnego określa regulamin nauczyciela dyżurnego. 
5. Nauczyciele wychowania fizycznego zobowiązani są pełnić dyżury przy szatniach sportowych dla 

młodzieży przygotowującej się do zajęć i po ich zakończeniu. 
6. Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela określa dokument: Zakres obowiązków, uprawnień 

i odpowiedzialności nauczyciela Zespołu Szkół Technicznych. 

§ 84  

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły 
przedmiotowe. 

2. Zespoły, o których mowa w ust. 1., działają na podstawie uchwalonego przez Radę Pedagogiczną 
regulaminu zespołów przedmiotowych.  
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3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu. 
Do jego obowiązków należy sporządzanie planu pracy wspólnie z członkami zespołu i czuwanie 
nad jego realizacją. 

4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego w szczególności obejmują: 
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania 
decyzji w sprawie wyboru programów nauczania; 

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

3) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, warsztatów szkolnych, a także 
w uzupełnieniu ich wyposażenia; 

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

5) współdziałanie w opracowaniu kalendarza imprez szkolnych, organizowanie wszelkiego 
rodzaju zawodów, konkursów i olimpiad przedmiotowych. 

5. Zespoły przedmiotowe zobowiązane są do dokumentowania swej pracy i składania z niej 
sprawozdania podczas obrad Rady Pedagogicznej poświęconej podsumowaniu roku szkolnego. 

§ 85  

1. Nauczyciele uczący w danym oddziale Szkoły tworzą zespół klasowy. 
2. Do zadań zespołu klasowego w szczególności należy: 

1) ustalenie klasowego zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego 
i programu nauczania w danym zawodzie, z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego 
i kształcenia zawodowego; 

2) rozwiązywanie problemów edukacyjno-wychowawczych uczniów danej klasy;  
3) konsultowanie oceny z zachowania. 

§ 86  

1. Do realizacji określonych zadań, wynikających z planów Szkoły, dyrektor może powołać zespoły 
zadaniowe. 

2. Zespoły zadaniowe zobowiązane są do dokumentowania swej pracy i składania z niej okresowych 
sprawozdań podczas obrad Rady Pedagogicznej. 

§ 87  

ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY 

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 
a w szczególności:         powrót par. 51 
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 
4) ustalenie oceny z zachowania.  

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.: 
1) na początku roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o warunkach, sposobie 

i kryteriach oceniania z zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 
oceny klasyfikacyjnej, skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny z zachowania; 

2) opracowuje plan pracy wychowawcy klasowego na podstawie programu wychowawczego 
szkoły; 

3) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 
4) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

a) różne formy życia zespołowego, rozwijając jednostki i integrując zespół uczniowski, 
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinę z wychowawcą klasy; 
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5) współdziała z psychologiem i pedagogiem szkolnym oraz nauczycielami uczącymi w jego 
klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów 
a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka – dotyczy to uczniów 
szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów z różnymi trudnościami i niepowodzeniami; 

6) utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów w celu: 
a) zapoznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 
b) okazywania pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania 

pomocy w swoich działaniach, 
c) włączania poruszanych przez nich spraw do życia klasy i szkoły; 

7) wspólnie z kierownikiem szkolenia praktycznego utrzymuje kontakt z pracodawcami 
odpowiedzialnymi za naukę zawodu w oddziałach wielozawodowych, szczególnie w sprawach 
postępu w nauce i absencji; 

8) rozpoznaje potrzeby wychowawcze i socjalne, przygotowuje opinie i wyróżnienia dla uczniów 
swojej klasy; 

9) informuje Dyrektora i Radę Pedagogiczną o naruszeniu przez ucznia Statutu Zespołu. 
3. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 

strony dyrektora, wicedyrektorów, pedagoga i psychologa szkolnego, kierownika szkolenia 
praktycznego oraz instytucji oświatowych i naukowych. 

4. Wychowawca zobowiązany jest zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrekcję Zespołu 
organizować konsultacje z rodzicami w celu poinformowania ich o postępach w nauce, 
trudnościach, uzdolnieniach oraz zachowaniu uczniów. 

5. Wychowawca prowadzi stosowną dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej oddziału. 

§ 88  

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO 

1. Pedagog ściśle współpracuje z psychologiem i doradcą zawodowym zatrudnionym w Zespole.  
2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:  

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 
szkolnych; 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;  

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 
uczniów, rodziców i nauczycieli;  

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 
wychowawczego Zespołu i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem 
rodziców i nauczycieli;  

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z Programu 
Wychowawczego Zespołu i Programu Profilaktyki; 

6)  diagnozowanie potrzeb materialnych uczniów oraz organizowanie na terenie Zespołu 
pomocy materialnej dla uczniów w postaci stypendiów socjalnych i innych form pomocy we 
współpracy z organem prowadzącym, polegające m.in. na przygotowaniu dokumentacji 
niezbędnej do uzyskania pomocy materialnej. 
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§ 89  

ZADANIA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO 

1. W Zespole zatrudniony jest psycholog, który współpracuje z pedagogiem, obowiązuje go 
tajemnica zawodowa.  

2. Do zadań psychologa w szczególności należy: 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 
określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych 
potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży; 
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 90  

ZADANIA DORADCY ZAWODOWEGO 

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:     powrót par.18.3 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych 
dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem 
rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

4) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie 
regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:  
a) rynku pracy,  
b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,  
c) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań 

zawodowych,  
d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu 

codziennym i zawodowym,  
e) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla 

uczniów niedostosowanych społecznie,  
f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie 
zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-11-2017&qplikid=4384#P4384A6
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ROZDZIAŁ VII 

UCZNIOWIE SZKOŁY  

§ 91  

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW 

1. Uczniów przyjmuje się do Szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.  
2. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.  
3. Rekrutację do szkół Zespołu przeprowadza się elektronicznie przy wykorzystaniu Internetu. 
4. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną. 
5. Komisja Rekrutacyjna opracowuje Szkolny Regulamin Rekrutacji, który podawany jest do 

publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jego treści w gablocie szkolnej oraz umieszczenie na 
stronie internetowej szkoły.  

6. Do klasy pierwszej Technikum lub Branżowej Szkoły st. I mogą być przyjmowani kandydaci, 
którzy: 
1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum (dot. naboru w roku 2017/2018, 2018/ 2019, 

2019/2020); 
2) ośmioletniej szkoły podstawowej (dot. naboru od roku 2019/2020). 

7. Kandydaci do klas pierwszych Szkoły muszą spełniać wymagania zdrowotne określone dla 

poszczególnych zawodów.
14

 
8. Kandydaci do Branżowej Szkoły st. I (młodociani pracownicy) w czasie procesu rekrutacji 

zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia o zapewnieniu podpisania umowy o pracę w celu 
nauki zawodu. Po przyjęciu do szkoły dostarczają podpisaną umowę z pracodawcą. 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

§ 92  

1. Po ukończeniu technikum, absolwent ma prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego przed 
komisją powołaną przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 

2. Wolę zdawania egzaminu maturalnego zdający deklaruje na piśmie zgodnie z Ustawą.15 

§ 93  

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej: 
1) technikum; 
2) zasadniczej szkoły zawodowej; 
3) szkoły branżowej 

ma prawo przystąpienia do egzaminu zawodowego zgodnie z Ustawą.16  

§ 94  

1. Uczeń ma prawo do: 
1) właściwie organizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 
2) opieki wychowawczej i warunków pracy w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie 
jego godności; 

                                                             
14

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r.  w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół 

ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1144 oraz z 2017 r. poz. 971). 
15

 Ustawa o systemie oświaty – rozdział 3b - Sprawdzian, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny oraz egzamin 

potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z póź. zm.). 
16

 Tamże. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=25-01-2016&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2015&qpnr=2156&qppozycja=2156
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3) korzystanie z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami; 
4) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 
5) swobodnego wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych; 
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 

w nauce zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (Rozdział IX), 
8) pomocy w przypadkach trudności w nauce; 
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno–pedagogicznego i zawodowego; 
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki; 
11) wpływania na życie szkoły, działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach 

działających w szkole; 
12) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach itp.; 
13) do czynnego i biernego prawa wyboru do organów samorządu uczniowskiego (nie dotyczy 

uczniów Ośrodka); 
14) zapoznania z przepisami bhp i ppoż obowiązującymi w szkole; 
15) zwracania się do wychowawcy, pedagoga, innych nauczycieli i osób zajmujących stanowiska 

kierownicze ze wszystkimi problemami celem uzyskania pomocy. 
2. Uczeń ma obowiązek: 

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i w życiu szkoły, 
(przez niesystematyczne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych rozumie się ponad 50% 
nieobecność wciągu miesiąca); 

2) należytego przygotowania się do zajęć edukacyjnych oraz właściwego zachowania się w ich 
trakcie; 

3) punktualnego przybywania na lekcje i inne zajęcia szkolne; 
4) przebywania podczas lekcji i przerw międzylekcyjnych na terenie szkoły; 
5) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły; 
6) dbania o czysty, schludny i skromny wygląd zewnętrzny, a w uroczystościach szkolnych 

uczestniczyć w stroju galowym (wymagania dotyczące stroju ucznia zawarte są w Regulaminie 
Ucznia); 

7) usprawiedliwiania na piśmie nieobecności na zajęciach – w ciągu 7 dni od daty jej ustania. 
Szczegółowe zasady usprawiedliwiania nieobecności zawarte są w Regulaminie Ucznia; 

8) dostarczenia w ciągu 7 dni do sekretariatu szkoły zaświadczenia lekarskiego upoważniającego 
do zwolnienia z aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego, informatyki lub 
innych zajęć komputerowych, celem uzyskania odpowiedniej decyzji dyrektora; 

9) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój; 
10) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 
11) szanowania poglądów, przekonań, zwyczajów i godności drugiego człowieka; 
12) okazywania szacunku wobec symboli narodowych, religijnych i szkolnych; 
13) noszenia zmiennego obuwia na terenie szkoły; 
14) posiadania legitymacji szkolnej i noszenia identyfikatora; 
15) respektowania postanowień i zaleceń dyrektora, Rady Pedagogicznej, nauczycieli i Samorządu 

Uczniowskiego; 
16) sumiennego wywiązywania się z powierzonych funkcji. 
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3. Uczniowie nie mogą: 
1) zapraszać osób obcych do szkoły (bez zezwolenia dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej); 
2) nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu; 
3) nosić przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, takich jak: broń, gaz, noże, petardy, 

materiały wybuchowe i żrące, itp.; 
4) na terenie szkoły i w jej obrębie palić i używać wyrobów tytoniowych oraz papierosów 

elektronicznych; 
5) używać i rozprowadzać narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających, wnosić ich na 

teren Szkoły oraz spożywać alkoholu; 
6) przebywać na terenie szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub zażycie środków 

odurzających; 
7) samowolnie używać telefonów komórkowych oraz innych urządzeń multimedialnych podczas 

zajęć szkolnych; 
8) znieważać osób trzecich w środkach masowego przekazu (np. Internet, telefon komórkowy) 

poprzez rozpowszechnianie wizerunku tej osoby bez jej zgody lub stosowanie wobec niej 
słownej agresji; 

9) przynosić drogocennych, wartościowych pamiątek, dużych kwot pieniędzy. 
4. Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia są zawarte w Regulaminie Ucznia. 

ZASADY NAGRADZANIA I KARANIA UCZNIÓW  

§ 95  

1. Organy Zespołu mogą nagrodzić ucznia za: 
1) bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia wykraczające poza obowiązujący program; 
2) zaangażowanie w prace społeczne na rzecz szkoły i środowiska; 
3) wzorową postawę; 
4)  wzorową frekwencję; 
5) udział i osiągnięcia w konkursach, zawodach i olimpiadach; 
6) poświęcenie, dzielność i odwagę. 

2. W stosunku do uczniów stosuje się nagrody: 
1) słowna pochwała nauczyciela lub wychowawcy na forum klasy; 
2) wpisanie przez nauczyciela lub wychowawcę pochwały do dziennika elektronicznego; 
3) pisemna pochwała dyrektora wobec ogółu uczniów szkoły; taka pochwała jest 

przechowywana w dokumentach ucznia i wpływa na ocenę z zachowania w danym roku 
szkolnym; 

4) list pochwalny z podaniem do wiadomości rodziców i wpisaniem jego nazwiska do kroniki 
szkolnej; 

5) upominek rzeczowy (książka, sprzęt sportowy, itp.) przyznany decyzją Rady Pedagogicznej na 
zakończenie roku szkolnego i wręczony przez Dyrektora lub innego nauczyciela na forum 
szkoły; 

6) wpis do kroniki szkoły informujący o szczególnych osiągnięciach ucznia i wysokich wynikach 
w nauce absolwenta; 

7) nagroda i wyróżnienie przyznawane przez pracodawcę, organ prowadzący, instytucje 
i organizacje współpracujące ze szkołą; 

8) świadectwo z wyróżnieniem (średnia 4,75 i co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania). 
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§ 96  

1. Uczeń może być ukarany za nie przestrzeganie statutu Zespołu, regulaminów wewnętrznych lub 
złamanie zasad współżycia społecznego obowiązującego w naszej kulturze: 
1) wpisaniem przez nauczyciela uwagi do dziennika elektronicznego; 
2) słownym upomnieniem udzielonym na forum klasy - kara udzielana jest za pojedyncze 

wykroczenie nienaruszające w sposób rażący obowiązki ucznia lub zasady współżycia 
społecznego. Karę może udzielić: nauczyciel, wychowawca, wicedyrektor lub dyrektor szkoły; 

3) słownym upomnieniem udzielonym w obecności rodziców, wicedyrektora lub dyrektora 
szkoły - kara udzielana jest za sporadyczne łamanie regulaminu ucznia lub zasad współżycia 
społecznego. Karę może udzielić: wychowawca, wicedyrektor lub dyrektor szkoły; 
 powrót par. 111.III.10 

4) pisemnym upomnieniem - kara udzielana jest w przypadku:   powrót par. 111.III.11 
a) nadmiernego i nieuzasadnionego opuszczania zajęć lekcyjnych,  
b) łamania zasad porządku obowiązującego w szkole prowadzącego do uniemożliwienia 

innym skutecznej pracy,  
c) systematycznego łamania regulaminu dotyczącego stroju,  
d) naruszania zasad kultury (np. używania wulgarnego słownictwa),  
e) nieskuteczności ostrzeżenia o charakterze rozmowy wychowawczej,  
f) incydentalnego naruszenia zasad bezpieczeństwa własnego i innych osób lub uszkodzenia 

cudzego mienia osobistego lub społecznego,  
g) stwierdzenia przypadku palenia i używania wyrobów tytoniowych oraz palenia 

papierosów elektronicznych na terenie szkoły i wokół niej,  
h) używanie bez zgody nauczyciela telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

multimedialnych podczas zajęć szkolnych;  
5) karę, o której mowa w pkt. 4) udziela wicedyrektor lub dyrektor na wniosek wychowawcy lub 

pedagoga. Udzielona kara obowiązuje w danym półroczu i ma wpływ na najbliższą ocenę 
zachowania. O udzielonej karze poinformowani są uczniowie klasy, do której uczęszcza uczeń, 
jego rodzice (prawni opiekunowie) i również mogą być poinformowani inni nauczyciele lub 
w przypadku ucznia branżowej szkoły - pracodawca;  

6) pisemną naganą dyrektora - kara udzielana jest w przypadku rażącego przekroczenia 
obowiązków ucznia i zasad współżycia społecznego, np.:   powrót par. 111.III.12 
a) lekceważenia obowiązków uczniowskich mimo ostrzeżeń,  
b) nieuzasadnionego opuszczania zajęć szkolnych pomimo ostrzeżeń i rozmów 

wychowawczych,  
c) kłamstwa, fałszerstwa dokumentów szkolnych, publicznej obrazy innych osób, kradzieży,  
d) używania przemocy w stosunku do innych osób,  
e) ponownego łamania, mimo pisemnego ostrzeżenia, zakazu palenia papierosów 

i e-papierosów, używania wyrobów tytoniowych na terenie szkoły i wokół niej,  
f) spożywania alkoholu i/lub używania narkotyków, środków odurzających oraz ich 

posiadania i rozpowszechniania,  
g) dokonania przestępstwa komputerowego: świadome wprowadzenie wirusów, włamanie 

na szkolną stronę internetową, itp.; 
7) karę, o której mowa w pkt. 6) udziela dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy lub pedagoga. 

Dyrektor wręczając pismo z naganą poucza, że brak poprawy, tzn. ponowne naruszenie 
Statutu wymagające co najmniej pisemnego upomnienia, pociągnie za sobą natychmiastowe 
skierowanie do Rady Pedagogicznej wniosku o skreślenie z listy uczniów. Kara nagany ma 
charakter terminowy i nie może przekraczać okresu jednego roku szkolnego. O karze nagany 
dyrektor powiadamia Radę Pedagogiczną na najbliższym posiedzeniu oraz rodziców ucznia 
i w przypadku ucznia branżowej szkoły - pracodawcę. 

2. Dodatkowymi karami mogą być: 
1) obniżenie oceny z zachowania zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania; 
2) w celu naprawy szkody - praca na rzecz osoby poszkodowanej lub na rzecz szkoły; 
3) odebranie prawa do pełnienia wszelkich funkcji społecznych w szkole; 
4) skierowanie sprawy na policję lub do sądu dla nieletnich. 
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3. Stopniowanie kar: 
1) wpisanie uwagi do dziennika; 
2) słowne upomnienie na forum klasy; 
3) słowne upomnienie w obecności rodziców, dyrektora lub wicedyrektora; 
4) pisemne upomnienie; 
5) pisemna nagana dyrektora. 

4. W przypadku wykroczenia ucznia obowiązuje zasada stopniowania kar. Zasada ta może być 
pominięta w przypadku poważnych wykroczeń na wniosek wychowawcy klasy lub pedagoga 
szkolnego.  

5. Od wymierzonej kary wymienionej w pkt. 1)-4) stronie służy prawo do odwołania, w ciągu w 7 dni 
od daty jej otrzymania, do Dyrektora szkoły, a w odniesieniu do pkt. 6) do Pomorskiego Kuratora 
Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły.  

6. Odwołanie powinno mieć formę pisemną i musi zawierać uzasadnienie. 
7. Dyrektor jest zobowiązany w ciągu 14 dni do udzielenia odpowiedzi na odwołanie. 
8. Decyzja Dyrektora związana z odwołaniem ucznia  od kary jest ostateczna. 

§ 97  

Rada Pedagogiczna może podjąć na wniosek dyrektora szkoły lub członka rady pedagogicznej 
uchwałę o skreśleniu ucznia z listy z przyczyn określonych w Regulaminie Ucznia,  
a w szczególności za: 

1) kradzież mienia; 
2) używanie, posiadanie i rozprowadzanie narkotyków, dopalaczy i innych środków 

odurzających; 
3) spożywanie alkoholu w szkole i podczas wszystkich imprez organizowanych przez szkołę; 
4) przebywanie na terenie szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub zażycie 

środków odurzających; 
5) czyny chuligańskie, dewastację mienia szkolnego i prywatnego; 
6) stwarzanie sytuacji uniemożliwiającej normalną pracę szkoły, agresywne obraźliwe 

zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły; 
7) stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych uczniów i osób trzecich, 

okaleczenia innych osób; 
8) uporczywe uchylanie się od obowiązku uczęszczania na zajęcia szkolne, tj. w miesiącu ponad 

50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych opuszczonych i nieusprawiedliwionych; 
9) brak umowy z pracodawcą o praktyczną naukę zawodu przez okres powyżej 30 dni (dotyczy 

uczniów – młodocianych pracowników); 
10) skazanie ucznia prawomocnym wyrokiem sądowym; 
11) niewykonanie obowiązków na rzecz osoby pokrzywdzonej lub społeczności szkolnej 

nałożonych decyzją o udzieleniu kary; 
12) nie wiązywanie się z obowiązków określonych w Statucie Zespołu.  

§ 98  

Skreślenie ucznia z listy uczniów odbywa się przy zachowaniu następującej procedury: 
1. Rada Pedagogiczna po dokładnym przeanalizowaniu przewinienia podejmuje uchwałę 

o skreśleniu z listy uczniów; 
2. W przypadku uchwały Rady Pedagogicznej o skreśleniu ucznia z listy uczniów Dyrektor na piśmie 

zwraca się do Samorządu Uczniowskiego o opinię o uczniu; 
3. Samorząd Uczniowski wyraża swoją opinię na piśmie, opinia ta nie jest dla dyrektora wiążąca, ale 

bez tej opinii decyzja jest nieważna; 
4. Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i własnego postępowania sprawdzającego jej 

słuszność, podejmuje w trybie administracyjnym decyzję o skreśleniu z listy uczniów; 
5. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje prawo odwołania się do Pomorskiego Kuratora 

Oświaty w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma. 
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§ 99  

1. Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim może wydawać inne 
zarządzenia porządkowe regulujące na bieżąco sprawy z zakresu zdrowia, higieny 
i odpowiedzialności za życie własne i osób trzecich. 

2. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu 
nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. 

3. W przypadku uczniów młodocianych pracowników szkoła ma obowiązek informowania jak 
w ust. 2. również pracodawcę. 

4. Prawo wystąpienia o przyznanie uczniowi nagrody lub kary ma: wychowawca klasy, nauczyciel 
przedmiotu lub opiekun zajęć pozalekcyjnych, pedagog psycholog i inni przedstawiciele organów 
Zespołu. 
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ROZDZIAŁ VIII 

RODZICE  

§ 100  

Rodzice mają prawo do: 
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w danej klasie; 
2) znajomości Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania; 
3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, 

postępów w nauce oraz przyczyn i trudności w nauce; 
4) zapoznania się z pracami klasowymi swoich dzieci i uzasadnieniem oceny za nie; 
5) uzyskiwania informacji i porad w sprawie wychowania i kształcenia swojego dziecka; 
6) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu szkołę i sprawującemu nadzór 

pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły. 

§ 101  

Rodzice mają obowiązek: 
1) usprawiedliwiać nieobecność ucznia na zajęciach szkolnych (nieobecność powinna być 

usprawiedliwiona bezpośrednio po przybyciu do szkoły najpóźniej w ciągu 7 dni); 
2) sprawdzać czy dziecko poprawia błędy zgodnie ze wskazówkami nauczyciela, 
3) brać udział w wywiadówkach; 
4) organizować w domu właściwe warunki do nauki i czasu wolnego; 
5) zapewnić opiekę i warunki materialne umożliwiające naukę; 
6) korzystać w razie trudności z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego; 
7) włączać się w miarę swych możliwości w życie i funkcje szkoły; 
8) interesować się na bieżąco postępami i zachowaniem ucznia w szkole. 

§ 102  

Rodzice mogą komunikować się ze szkołą w następujący sposób: 
1) w czasie wywiadówek z wychowawcą i wszystkimi nauczycielami w celu wymiany informacji;  
2) z nauczycielami poszczególnych przedmiotów wg harmonogramu obowiązującego na dany 

rok szkolny (harmonogram wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w widocznym miejscu 
i publikowany na Internetowej stronie szkoły oraz dzienniku elektronicznym); 

3) telefonicznie poprzez sekretariat szkoły; 
4) drogą e-mailową z wykorzystaniem dziennika elektronicznego. 

§ 103  

Rodzice wspierają szkołę poprzez: 
1) dobrowolne przekazywanie funduszy na bieżące potrzeby oraz uczestniczenie w planowaniu 

wydatków szkoły, 
2) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, 

zwłaszcza na działalność opiekuńczo – wychowawczą, 
3) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły, 
4) uczestnictwo w wycieczkach szkolnych i opiekę nad uczniami w czasie ich trwania,  
5) przygotowanie i organizowanie pomocy naukowych; 
6) pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu imprez szkolnych. 

§ 104  

Organem reprezentującym rodziców jest Rada Rodziców, która działa na podstawie opracowanego 
przez siebie regulaminu. 
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§ 105  

Rada Klasowa Rodziców reprezentuje swoją klasę we wszystkich sprawach dotyczących relacji  
uczeń – szkoła – rodzice. 

§ 106  

1. Rodzice szczególnie zaangażowani w prace szkoły mogą otrzymać list pochwalny. 
2. Rodzice dzieci mających szczególne osiągnięcia lub co najmniej bardzo dobre wyniki w nauce 

mogą na koniec roku szkolnego otrzymać list pochwalny. 
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ROZDZIAŁ IX 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA  
Na podstawie: 
Ustawy o systemie oświaty – rozdział 3a (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z póź. zm.), rozporządzenia MEN 
z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843) oraz statutu Zespołu Szkół 
Technicznych w Kartuzach, ustala się co następuje: 

§ 107  

PRZEPISY OGÓLNE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

I Ocenianie 

1. Ocenianiu podlegają:       powrót par. 55; par.57 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 
2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego lub efektów 
kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach i realizowanych 
w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 
uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 
etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Zespołu. 

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

II Cele oceniania wewnątrzszkolnego 

Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest: 
1) monitorowanie pracy ucznia; 
2) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie; 
3) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 
4) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania  własnego rozwoju; 
5) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
6) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

III Ocenianie wewnątrzszkolne 

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

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

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, według skali i w formach przyjętych w Zespole Szkół Technicznych; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=25-01-2016&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2015&qpnr=2156&qppozycja=2156
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5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji 
o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych 
uzdolnieniach ucznia. 

IV Nauczyciele informują 

1. Na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) 
o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających 
z realizowanego przez siebie programu nauczania. 

2. Na początku każdego roku szkolnego o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 
3. Na początku każdego roku szkolnego o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
4. Uczniów i ich rodziców o bieżących ocenach, jakie uzyskał uczeń w wyniku badań osiągnięć na 

danych zajęciach edukacyjnych. 
5. Uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z prowadzonych przez siebie zajęć 

edukacyjnych, na co najmniej dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej. 

Ponadto: 
1) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel udostępnia do wglądu 

na terenie szkoły sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą 
oceniania ucznia; 

2) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną 
ocenę; 

3) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja dotycząca 
egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 112, egzaminu poprawkowego, o którym 
mowa w § 114 jest udostępniana do wglądu na terenie szkoły. 

V Wychowawca klasy informuje 

1. Na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) 
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania. 

2. Na początku każdego roku szkolnego o warunkach i trybie uzyskania wyższej, niż przewidywana 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania, co najmniej na dwa 
tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

4. Rodziców (prawnych opiekunów) ucznia - co najmniej na dwa tygodnie przed rocznym 
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej - w formie pisemnej lub drogą internetową 
poprzez szkolny dziennik elektroniczny - o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o jego postępach w nauce i zachowaniu: 
1) podczas spotkań z rodzicami lub opiekunami na wywiadówkach; 
2) indywidualnie podczas spotkań z rodzicami lub opiekunami; 
3) drogą internetową poprzez szkolny dziennik elektroniczny; 
4) telefonicznie, jeżeli wymaga tego sytuacja; 
5) listownie poprzez sekretariat szkoły.  
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§ 108  

ZASADY I SYTUACJE OCENIANIA 

I Skala ocen  

1. Wiadomości i umiejętności ucznia oceniane są wg skali: 
1) 6 –celujący 
2) 5 – bardzo dobry 
3) 4 – dobry 
4) 3 – dostateczny 
5) 2 – dopuszczający 
6) 1 – niedostateczny. 

2. Dopuszczalne jest stosowanie w ocenach bieżących znaków  „+” lub  „–„.  
3. W dzienniku elektronicznym możliwe jest stosowane innych oznaczeń wspomagających 

ocenianie, jednak nie są one formalnymi ocenami.  

II Zasady oceniania  

1. Ocena wystawiona uczniowi musi być jawna, uzasadniona, mierzalna. 
2. Na ocenę nie mają wpływu indywidualne cechy osobowościowe ucznia, jego poglądy polityczne, 

społeczne i religijne. 
3. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej lub 

sprawdzianu; formę i termin poprawy ustala z uczniem nauczyciel danych zajęć edukacyjnych. 
Poprawiona ocena odnotowana będzie obok poprawianej, przy czym obydwie brane są pod 
uwagę przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej.  

4. Uczeń, który otrzymał promocję na podstawie §111, pkt. IV, ust. 2 jest zobowiązany zaliczyć 
w pierwszym okresie materiał z przedmiotu, z którego otrzymał stopień niedostateczny 
w  ocenianiu rocznym (termin zaliczenia należy uzgodnić z nauczycielem). Nie zaliczenie materiału 
może być powodem ustalenia śródrocznej oceny niedostatecznej z danych zajęć edukacyjnych. 

5. Uczeń przed ocenianiem rocznym jest zobowiązany zaliczyć materiał z okresu, za który otrzymał 
stopień niedostateczny w ocenianiu śródrocznym (termin zaliczenia należy uzgodnić 
z nauczycielem), nie zaliczenie materiału z tego okresu może być powodem ustalenia rocznej 
oceny niedostatecznej z danych zajęć edukacyjnych. 

6. Nie należy stawiać więcej niż jednej oceny za jeden sprawdzian, czy też inną formę badań 
osiągnięć uczniów; nie dotyczy to oceny za „zeszyt”, pracę domową oraz języków obcych, gdzie 
uczeń może otrzymać dwie oceny - jedną za poprawną wymowę, drugą za tłumaczenie tekstu. 

7. Nauczyciel powinien, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem poinformować uczniów 
o sprawdzianie, teście lub pracy klasowej, podając zakres badanych umiejętności i narzędzia 
badania. Zaplanowany termin dokumentuje wpisem w dzienniku elektronicznym. 

8. Uczeń może być poddany pisemnemu badaniu osiągnięć w formie: testu, pracy klasowej lub 
sprawdzianu tylko raz w ciągu dnia (zapis ten nie obowiązuje, gdy uczniowie na własną prośbę 
przełożyli termin pisania pracy klasowej lub sprawdzianu); nie dotyczy to również zajęć 
edukacyjnych z wychowania fizycznego, 

9. Za nieobecności na testach, pracy klasowej lub sprawdzianie nie można stawiać stopnia 
niedostateczny; w wyznaczonym przez nauczyciela terminie uczeń zobowiązany jest z tego 
zakresu poddać się sprawdzeniu wiadomości lub umiejętności w określonej formie pracy 
pisemnej lub ustnej. 

10. Krótka forma sprawdzania wiadomości lub umiejętności z nie więcej niż 3 ostatnich lekcji może 
być przeprowadzona na każdych zajęciach edukacyjnych w ciągu dnia, bez uprzedniego 
informowania uczniów. 

11. Nauczyciel języka polskiego może sprawdzić znajomość treści zadanej lektury w formie kartkówki. 
12. Nauczyciel wychowania fizycznego przy ustalaniu oceny powinien w szczególności brać pod 

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze 
specyfiki tych zajęć. 
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13. Oceny z prac pisemnych nauczyciel jest zobowiązany wpisać do dziennika lekcyjnego najpóźniej 
w ciągu 2 tygodni od daty ich odbycia. 

14. Na pisemną prośbę ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel ustalający ocenę 
zobowiązany jest uzasadnić ją pisemnie podając zastosowane kryteria oceny w terminie 2 dni 
roboczych od daty wniesienia prośby, którą można złożyć w formie pisemnej w sekretariacie 
szkoły nie później niż 7 dni od uzyskania informacji o ocenie. 

15. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych należy ustalić 
i zapisać w dzienniku elektronicznym, nie później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 
rady pedagogicznej. 

16. Oceny z poszczególnych form badania osiągnięć ucznia powinny mieć różną wagę. 
17. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia, w obecności uczniów klasy, a śródroczną i roczną 
ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów 
danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

18. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych ustala: nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, a z praktyk zawodowych opiekun praktyk 
zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu. 

19. Uczeń lub jego rodzice(prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 
uznają, że śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych albo, jeżeli śródroczna 
lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie nie 
późniejszym niż 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

20. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do 
klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

21. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 
z zachowania. 

22. Nauczyciel ustalając ocenę roczną z danych zajęć edukacyjnych powinien uwzględniać ocenę 
z dodatkowego badania poziomu wiedzy i osiągnięć uczniów. 

III Dostosowanie wymagań edukacyjnych  

1. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 
odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej poradni 
psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej dostosować wymagania 
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych lub edukacyjnych ucznia. 

3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 
uniemożliwi mu lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę 
możliwości może stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.  

4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

IV Zwolnienie z zajęć edukacyjnych  

1. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 
fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych 
ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z: zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub innych zajęć 
komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w tych 
zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust. 2, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

4. Opinię, o której mowa ust. 1, wraz z podaniem rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, należy 
dostarczyć najpóźniej tydzień po jej orzeczeniu. W przeciwnym razie dyrektor zwalnia ucznia na 
czas określony w opinii lekarskiej, lecz od dnia, w którym podanie wpłynęło. 
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5. Uczeń zwolniony z zajęć, o których mowa w ust. 1 i 2, ma obowiązek być obecny na tych 
zajęciach, lecz w nich nie bierze udziału, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Uczeń zwolniony z zajęć, na podstawie ust. 2, może być nieobecny na nich, pod warunkiem, że są 
to zajęcia na pierwszej lub ostatniej jego lekcji i taką wolę na piśmie wyrażą jego rodzice (prawni 
opiekunowie). 

§ 109  

Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć z nauki jazdy pojazdem silnikowym, jeśli podstawa 
programowa kształcenia w zawodzie przewiduje takie kształcenie. Warunkiem zwolnienia jest 
przedłożenie przez ucznia prawa jazdy odpowiedniej kategorii. 

§ 110  

FORMY BADANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 

1. Formami badania osiągnięć ucznia są: 
1) Praca klasowa – 1÷2 godzinna praca pisemna obejmująca materiał z ponad trzech tematów 

zajęć edukacyjnych lub określonego działu objętego programem nauczania; 
2) Sprawdzian – to 15÷45 minutowa praca pisemna obejmująca materiał z trzech lub więcej 

tematów lekcyjnych; 
3) Kartkówka – forma pisemnego sprawdzenia opanowanych przez ucznia wiadomości 

i umiejętności nie więcej jak trzech ostatnich lekcji i trwająca nie dłużej niż 15 minut; 
4) Test – forma sprawdzania opanowanych przez ucznia wiadomości i umiejętności poprzez 

wpisywanie poprawnych odpowiedzi. Nie może odbywać się więcej niż jeden raz w ciągu 
dnia, nie dotyczy to testów z „przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami; 

5) Badanie poziomu wiedzy i osiągnięć uczniów – forma pisemnego sprawdzania opanowanych 
przez ucznia wiadomości i umiejętności obejmujących materiał całego roku szkolnego; 

6) Odpowiedzi ustne – nauczyciel w formie kilu zadanych pytań może sprawdzić wiadomości 
i umiejętności ucznia. Odpowiedzi są oceniane, a ocena powinna zostać wpisana do dziennika 
elektronicznego; 

7) Zadania domowe – nauczyciel może kontrolować i oceniać pracę domową ucznia, 
sprawdzając notatki w zeszycie, zadając kilka pytań lub sprawdzając poprawność rozwiązania 
przy tablicy. Ocena dotycząca zadania domowego powinna być wpisana do dziennika 
elektronicznego; 

8) Ocena za „zeszyt” – nauczyciel może oceniać poprawność prowadzonego przez ucznia 
zeszytu; jasność i przejrzystość notatek, sprawdzać pisownię, poprawność wykonania 
rysunków, schematów i wykresów. Ocena za zeszyt może zostać wpisana w dzienniku 
elektronicznym; 

9) Umiejętności praktyczne – nauczyciel może oceniać poprawność wykonania ćwiczeń, zadań 
produkcyjnych, przygotowania stanowiska pracy, przestrzegania zasad bezpiecznej pracy. 
Ocena może zostać wpisana do dziennika elektronicznego. 

§ 111  

KRYTERIA OCENIANIA  

I Wymagania 

1. Wymagania podstawowe, obejmują wiadomości i umiejętności wyznaczone przez główne cele 
nauczania. Ponadto są: 
1) stosunkowo łatwe do opanowania; 
2) całkowicie niezbędne w dalszej nauce; 
3) bezpośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym i ewentualnej pracy zawodowej. 

2. Wymagania rozszerzone stanowią pogłębienie i poszerzenie wymagań podstawowych, a ich 
opanowanie jest uzależnione od opanowania wymagań podstawowych. Obejmują wiadomości 
i umiejętności, które są: 
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1) umiarkowanie trudne do opanowania; 
2) przydatne, ale niezbędne w dalszej nauce; 
3) bezpośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym i ewentualnej pracy zawodowej; 
4) pozwalają łączyć wiedzę z różnych zajęć edukacyjnych i dziedzin nauki. 

II Kryteria wymagań przy ustalaniu uczniom ocen z zajęć edukacyjnych  

1. Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który spełnia przynajmniej dwa nw. warunki: 
1) posiadł wiedzę i umiejętności określone programem nauczania oraz samodzielnie i twórczo 

rozwija swoje uzdolnienia; z prac klasowych, sprawdzianów i testów uzyskał powyżej 95,0% 
punktów; 

2) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje 
zadania wykraczające poza program nauczania danych zajęć edukacyjnych; 

3) osiąga znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych 
na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne 
osiągnięcia. 

2. Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania danych zajęć 

edukacyjnych w określonej klasie; 
2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 
zadań, problemów w nowych sytuacjach; 

3) wykonał pracę klasową, sprawdzian, test w zakresie 85,0% ÷ 95,0%. 
3. Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości 
relacji między elementami wiedzy z zakresu danych zajęć edukacyjnych; 

2) poprawnie stosuje wiadomości, umiejętności, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 
teoretyczne lub praktyczne; 

3) wykonał pracę klasową, sprawdzian, test w zakresie 75,0% ÷ 84,9%. 
4. Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym 
uczeniu się danych zajęć edukacyjnych; 

2) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela; 
3) wykonał pracę klasową, sprawdzian, test w zakresie 55,0% ÷ 74,9%. 

5. Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
1) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danych zajęć 
edukacyjnych ciągu dalszej nauki; 

2) rozwiązuje – często przy pomocy nauczyciela – zadania typowe, o niewielkim stopniu 
trudności; 

3) prace klasowe, sprawdziany i testy wykonuje w zakresie 40,0% ÷ 54,9%. 
6. Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności, a braki 
w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tych zajęć edukacyjnych; 

2) nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadań o niewielkim stopniu 
trudności; 

3) prace klasowe, sprawdziany i testy wykonuje poniżej 40%. 
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III Tryb i kryteria ustalania śródrocznej i rocznej oceny z zachowania 

1. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny z zachowania należy brać pod uwagę: 
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności; 
3) dbanie o honor i tradycje Szkoły; 
4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób; 
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
7) okazywanie szacunku innym osobom; 
8) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności; 
9) wysiłki zmierzające do osiągnięcia poprawy swojego zachowania; 
10) oceny z zachowania ustalone na zajęciach praktycznych, praktyce zawodowej u pracodawców 

oraz kursach teoretycznego dokształcania zawodowego. 
2. Ocenę z zachowania ustala się wg skali: 

1) wzorowe; 
2) bardzo dobre; 
3) dobre; 
4) poprawne; 
5) nieodpowiednie; 
6) naganne. 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 
oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. 

4. Śródroczną i roczną ocenę z zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli 
uczących w danej klasie, uczniów tej klasy i ocenianego ucznia. 

5. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 
inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględniać wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego 
zachowanie, na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznych. 

6. Ustalona ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem §113, pkt. II, ust. 1. 
7. Ocenę wzorową może otrzymać uczeń, który: 

1) w pełni wykorzystuje swoje możliwości intelektualne; 
2) bierze udział w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych na etapie rejonowym, 

powiatowym, wojewódzkim i krajowym; 
3) wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych; 
4) aktywnie uczestniczy w imprezach szkolnych i okolicznościowych organizowanych na terenie 

szkoły lub poza nią; 
5) ma wzorową frekwencję, (2. godziny nieusprawiedliwione w pierwszym półroczu, 4 w ciągu 

roku, niewielka liczba godzin opuszczonych – wszystkie usprawiedliwione);, 
6) charakteryzuje się wzorową postawą etyczno–moralną, przeciwstawia się aktom agresji 

i wulgarności; 
7) okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły i innym osobom; 
8) jest uczynny, koleżeński i tolerancyjny w stosunku do kolegów; 
9) dba o honor i tradycje szkoły i godnie ją reprezentuje; 
10) zna i stosuje zasady kultury osobistej; 
11) pełni funkcje w szkole i wzorowo się z nich wywiązuje. 

8. Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który: 
1) bardzo dobrze wykorzystuje swoje możliwości intelektualne; 
2) bierze udział w konkursach i zawodach sportowych szkolnych i międzyszkolnych; 
3) zna swoje obowiązki szkolne i bardzo dobrze się z nich wywiązuje; 
4) ma bardzo dobrą frekwencję (tj. w każdym półroczu do 5 godzin nieusprawiedliwionych, 

do 3 uzasadnionych spóźnień); 
5) charakteryzuje się właściwą postawą etyczno–moralną, nie akceptuje przemocy, agresji 

i wulgarności; 
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6) angażuje się w pracę organizacji szkolnych i pozaszkolnych; 
7) bierze udział w organizowaniu imprez szkolnych i okolicznościowych; 
8) pełni funkcje w klasie i bardzo dobrze się z nich wywiązuje. 

9. Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który: 
1) wykorzystuje swoje możliwości intelektualne; 
2) wywiązuje się z obowiązków szkolnych; 
3) ma dobrą frekwencję (tj. w każdym półroczu do 10 godzin nieusprawiedliwionych, może mieć 

do 5 uzasadnionych spóźnień); 
4) charakteryzuje się dobrą postawą etyczno–moralną; 
5) dba o stosowanie zasad kultury osobistej; 
6) nie przejawia zachowań związanych z przemocą, agresją i wulgarnością; 
7) może mieć 1 uwagę negatywną o swoim zachowaniu zapisaną w dzienniku lekcyjnym lub 

w zeszycie uwag albo otrzymał słowne upomnienie na forum klasy. 
10. Ocenę poprawną może otrzymać uczeń, który: 

1) raczej wykorzystuje swoje możliwości intelektualne; 
2) poprawnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych; 
3) ma poprawną frekwencję (tj. w każdym półroczu do 15 godzin nieusprawiedliwionych, może 

mieć do 7 usprawiedliwionych spóźnień); 
4) dba o stosowanie zasad kultury osobistej; 
5) charakteryzuje się poprawną postawą etyczno–moralną; 
6) nie przejawia zachowań agresywnych i wulgarnych; 
7) może mieć co najwyżej 2 uwagi negatywne o swoim zachowaniu zapisane w dzienniku 

lekcyjnym lub w zeszycie uwag albo otrzymał słowne upomnienie. 
8) odmawia uczestnictwa w zawodach sportowych, konkursach, imprezach i pracach na rzecz 

szkoły.  
11. Ocenę nieodpowiednią może otrzymać uczeń, który: 

1) często nie wykorzystuje swoich możliwości intelektualnych; 
2) nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych (np. nieterminowe dostarczanie dokumentów, nie 

informuje rodziców o spotkaniach z wychowawcą i wywiadówkach, częste braki 
identyfikatora i obuwia zmiennego, itp.), 

3) ma złą frekwencję (tj. w każdym półroczu do 30 godzin nieusprawiedliwionych); 
4) nagminnie bez uzasadnienia spóźnia się na zajęcia; 
5) charakteryzuje się niską kulturą osobistą; 
6) ma nieodpowiednią postawę etyczno–moralną, choć potrafi respektować niektóre zasady; 
7) może mieć co najwyżej 3 uwagi negatywne o swoim zachowaniu zapisane w dzienniku 

lekcyjnym lub w zeszycie uwag; 
8) często odmawia uczestnictwa w zawodach sportowych, konkursach, imprezach i pracach na 

rzecz szkoły; 
9) otrzymał pisemne upomnienie. 

12. Ocenę naganną może otrzymać uczeń, który: 
1) nie wykorzystuje swoich możliwości intelektualnych mimo stosowanych środków 

motywujących; 
2) nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych; 
3) ma bardzo złą frekwencję (tj. powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych w każdym półroczu); 
4) charakteryzuje się naganną postawą etyczno–moralną, mimo stosowania przez szkołę, dom 

rodzinny, zakład pracy dostępnych środków zaradczych; 
5) przejawia zachowania agresywne i wulgarne; 
6) notorycznie przeszkadza w prowadzeniu zajęć; 
7) odmawia uczestnictwa w zawodach sportowych, konkursach, imprezach i pracach na rzecz 

szkoły; 
8) jest arogancki w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób; 
9) niszczy sprzęt i wyposażenie szkoły oraz zaśmieca teren szkoły; 
10) dopuszcza się oszustwa i kradzieży; 
11) znęca się psychicznie i fizycznie na innych; 
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12) otrzymał pisemną naganę dyrektora szkoły. 
13. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych powinno nastąpić, najpóźniej 

w ciągu jednego tygodnia po przybyciu do szkoły. 
14. Usprawiedliwienia uczniów – młodocianych pracowników muszą być potwierdzone przez 

macierzysty zakład pracy. 

IV Postanowienia końcowe WZO 

1. Uczeń otrzymuję promocję do klasy programowo wyższej, lub kończy szkołę, jeżeli ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne 
oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, Rada Pedagogiczna może 
jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 
warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowanie 
w klasie programowo wyższej.       powrót par. 108.II.4 

3. O promowaniu do klasy programowo wyższej lub o ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 
zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej 
ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

5. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen 4,75 i wyższą 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz ma co najmniej bardzo dobre zachowanie. 

6. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą 
roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej 
uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą 
końcową ocenę klasyfikacyjną. 

7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończył szkoły, 
powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt. 9. 

8. Uczeń młodociany pracownik, który powtarza klasę ma obowiązek przedstawić aneks do umowy 
przedłużający czas trwania praktycznej nauki zawodu. 

9. Uczeń, który chce skorzystać z powtarzania klasy powinien na piśmie wyrazić wolę jej 
powtarzania. 

10. Ewaluowane Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania mogą wejść w życie po uprzednim 
zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz zatwierdzeniu przez Radę 
Pedagogiczną. 

§ 112  

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

1. Uczeń, który opuścił ponad połowę czasu przeznaczonego na określone zajęcia edukacyjne 
z powodów usprawiedliwionych i brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 
może zdawać egzamin klasyfikacyjny z jednych, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych. 

2. Uczeń, który opuścił ponad połowę czasu przeznaczonego na dane zajęcia edukacyjne i nie 
usprawiedliwił tych zajęć, może przystąpić, na własną lub rodziców (prawnych opiekunów) 
prośbę, do egzaminu klasyfikacyjnego tylko za zgodą Rady Pedagogicznej.  powrót par. 107.IV  

3. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń, który w wyniku przeniesienia z innej szkoły musi 
uzupełnić różnice programowe. Zakres materiału w takim przypadku określa nauczyciel 
właściwych zajęć edukacyjnych. 

4. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności 
szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej 
lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z tych zajęć. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
1) realizujący indywidualny tok nauki;  
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2) lub spełniający obowiązek nauki po za szkołą.  

6. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem zajęć z wychowania 
fizycznego, pracowni technicznej, zajęć praktycznych,  informatyki, zajęć komputerowych, 
z których egzamin powinien mieć formę zadań praktycznych. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu (egzaminów) 
klasyfikacyjnego, po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), wyznacza 
dyrektor szkoły. 

8. Egzamin klasyfikacyjny,  
1) o którym mowa w ust 1, 2, 4, 5 pkt. 1) przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: 

a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji, 
b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

2) o którym mowa w ust.3 i 5 pkt. 2) przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:  
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji, 
b) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin. 
9. Liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny w ciągu jednego 

dnia ustala dyrektor z rodzicem (prawnym opiekunem) ucznia lub pełnoletnim uczniem. 
10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 

(prawni opiekunowie) ucznia. 
11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

12. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi 
załącznik do arkusza ocen ucznia. 

13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym 
dniu, może przystąpić do niego w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

14. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
jest ostateczna, z zastrzeżeniem §113, pkt. I, ust. 1. 

15. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena niedostateczna z zajęć edukacyjnych 
może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

§ 113  

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA  

I Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia na piśmie do dyrektora 
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania. Zastrzeżenia mogą być 
zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia 
zakończenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych w danym roku szkolnym.   powrót par. 112.14 

2. W odwołaniu należy podać, z jakiego przedmiotu i jakiej oceny ono dotyczy oraz kiedy i w jaki 
sposób naruszono przepisy prawa dotyczące jej ustalania. 

3. Dyrektor w przypadku stwierdzenia, że roczna klasyfikacyjna z wymienionych zajęć edukacyjnych 
została ustalona niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powołuje komisję, która: 
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1) przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, z wyjątkiem 
wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych, pracowni technicznej, zajęć 
praktycznych, z których sprawdzian powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych;  

2) ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, która nie może być niższa od 
ustalonej wcześniej. 

4. W skład komisji wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

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

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracach komisji 
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takich przypadkach 
powołuje się innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że 
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 
szkoły.  

6. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 
Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 
2) skład komisji; 
3) termin egzaminu sprawdzianu; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) egzaminacyjne zadania sprawdzające; 
6) ustaloną przez komisję ocenę klasyfikacyjną. 

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi 
załącznik do arkusza ocen. 

9. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna, z zastrzeżeniem §114, ust. 1 
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie 

może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

II Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie nie później niż 2 dni roboczych od 
dnia zakończenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych w danym roku szkolnym zgłosić 
zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania 
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania.  powrót 111.III.6 

2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena z zachowania została ustalona 
niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powołuje komisję, w której skład wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji; 
2) wychowawca klasy; 
3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 
4) pedagog lub psycholog; 
5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 
6) przedstawiciel rady rodziców. 

3. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 
zastrzeżeń. 

4. Komisja w swoim postępowaniu analizuje przygotowaną przez wychowawcę klasy dokumentację, 
w szczególności: 
1) frekwencję w ciągu całego roku szkolnego; 
2) wpisy dotyczące zachowania na terenie szkoły i poza nią; 
3) wpisy o otrzymanych pochwałach; 
4) wpisy o otrzymanych upomnieniach i naganach. 
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5. Komisja w swoim postępowaniu może zasięgać opinii o pracy ucznia w kołach zainteresowań, 
angażowaniu się w życie szkoły, reprezentowanie szkoły w środowisku. 

6. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością 
głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

7. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna i nie może być niższa od ustalonej wcześniej. 
8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

1) skład komisji; 
2) termin prac komisji; 
3) imię i nazwisko ucznia; 
4) wynik głosowania; 
5) ustaloną przez komisję ocenę roczną wraz z uzasadnieniem. 

9. Podpisany przez wszystkich członków komisji protokół dołącza się do arkusza ocen ucznia. 

§ 114  

EGZAMIN POPRAWKOWY  

1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ma prawo zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. W celu 
dobrej organizacji egzaminów poprawkowych uczeń wolę zdawania egzaminu powinien wyrazić 
na piśmie.         powrót par. 107.IV.3; par.113I9 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja w składzie: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

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

3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (egzaminujący) może być zwolniony z udziału 
w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
W takiej sytuacji dyrektor na egzaminatora powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie 
same zajęcia edukacyjne, z tej lub innej szkoły. Powołanie nauczyciela z innej szkoły następuje 
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem, wychowania fizycznego, 
informatyki, zajęć komputerowych, pracowni technicznej, zajęć praktycznych, z których egzamin 
powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych. 

5. Nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne (egzaminatorzy) przygotowują zakres materiału 
obowiązujący na egzaminie poprawkowym, z którym uczniowie zdający egzamin mają prawo się 
zapoznać. 

6. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły i ogłasza go do dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy uczeń zdaje w ostatnim 
tygodniu ferii letnich. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
2) skład komisji; 
3) termin egzaminu poprawkowego; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) pytania egzaminacyjne; 
6) ustaloną przez komisję ocenę klasyfikacyjną. 

8. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi 
załącznik do arkusza ocen. 

9. Wszelkie niedyspozycje zdający egzamin zgłasza przewodniczącemu komisji przed rozpoczęciem 
egzaminu. Po jego przeprowadzeniu nie będą uwzględniane żadne odwołania mówiące o złym 
stanie zdrowia w trakcie składania egzaminu. 
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10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego może 
przystąpić do niego w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do 
końca września. 

11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. Uczeń, 
który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej 
lub nie otrzymuje świadectwa ukończenia szkoły, z zastrzeżeniem ust. 12. 

12. Od ustalonej przez komisję oceny niedostatecznej uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) 
mogą odwołać się, w ciągu 5 dni od daty egzaminu, do dyrektora szkoły. Odwołanie należy złożyć 
na piśmie uzasadniając fakt złamania przepisów. Po uznaniu zasadności odwołania, dyrektor 
wyznacza datę powtórnego egzaminu poprawkowego, a uzyskana w ten sposób ocena jest 
ostateczna.  
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ROZDZIAŁ XI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 115  

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami 
2. W przypadku likwidacji szkoły, akta dotyczące działalności dydaktyczno-wychowawczej, 

działalności administracyjnej i dokumenty księgowe przekazuje się protokolarnie organowi 
prowadzącemu szkołę. 

§ 116  

1. Powyższy statut dotyczy uczniów szkół dla młodzieży, ich rodziców, nauczycieli oraz pracowników 
administracyjno – obsługowych. 

2. Na podstawie ramowego statutu publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego 
oraz niniejszego Statutu opracowuje się oddzielny statut dla Ośrodka Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego - Załącznik nr 1. 

3. Dopuszcza się możliwość tworzenia regulaminów wewnętrznych i innych dokumentów jako 
aktów niższych rangą niebędących w sprzeczności z postanowieniami niniejszego Statutu i innych 
aktów prawnych. 

§ 117  

Statut znajduje się w sekretariacie szkoły i w pokoju nauczycielskim oraz publikowany jest na stronie 
internetowej Zespołu. 

§ 118  

1. Nowelizację Statutu opracowuje Rada Pedagogiczna z inicjatywy: 
1) własnej; 
2) organu prowadzącego szkołę; 
3) organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą; 
4) Rady Rodziców; 
5) Samorządu Uczniowskiego. 

2. Każda nowelizacja statutu skutkuje wprowadzeniem tekstu jednolitego statutu. 

§ 119  

1. Załączniki do Statutu stanowią integralną jego część. 
2. Nowelizacji załączników dokonuje Rada Pedagogiczna w uzgodnieniu z organem szkoły, którego 

on dotyczy stosownie do obowiązujących przepisów. 
3. Znowelizowany załącznik musi zawierać datę, od której zacznie obowiązywać. 

§ 120  

Sprawy nieuregulowane statutem rozstrzyga dyrektor w oparciu o aktualne przepisy prawa, 
w uzgodnieniu lub porozumieniu z organem prowadzącym lub nadzorującym Zespół. 

§ 121  

1. Statut został nadany Zespołowi Szkół Technicznych uchwałą Nr XXXI/215/02 Rady Powiatu 
Kartuskiego z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie zastąpienia nazwy Zespołu Szkół Mechanicznych 
w Kartuzach na nazwę Zespół Szkół Technicznych i nadanie statutu temu Zespołowi. 

2. Zmiany i jednolitą treść statutu zatwierdzono Uchwałą nr 3/2017 Rady Pedagogicznej 
z 1 grudnia 2017 r.  

3. Statut obowiązuje od 1 grudnia 2017 r. 


