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STATUT   
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

 IM. WINCENTEGO WITOSA  
W GIEBUŁTOWIE 

 
 

OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE 
 

§ 1 
 

1. Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa  
w Giebułtowie. 

2. Szkoła w dalszej części statutu zwana Zespołem jest szkołą publiczną, zawierającą  
w swoim składzie szkoły ponadgimnazjalne, zawodowe, dzienne i zaoczne, szkołę 
zawodową, liceum ogólnokształcące i szkołę policealną.  

3. Adres szkoły: 32-085 Giebułtów 62, os. Szkolne 8.  
4. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Krakowski, zgodnie z aktualnym 

rozporządzeniem. 
5. Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Małopolski Kurator 

Oświaty w Krakowie. 
6. Zespół powstał 1 stycznia 1978 roku na bazie istniejącej od 01.09.1967r. Zasadniczej 

Szkoły Ogrodniczej, a później Technikum Rolniczego (od 1 września 1967 r.).  
7. Nadanie szkole imienia Wincentego Witosa miało miejsce 11 października 1986 

roku. 
8. Szkoła posiada sztandar, logo oraz Ceremoniał Szkolny.  
9. Zespół używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
10.  Zespół szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzący  

w skład zespołu, zawierającą nazwę Zespołu. 
11. Tablice szkół wchodzących w skład zespołu szkół powinny zawierać nazwę Zespołu 

i nazwę szkoły. 
12.  Zespół szkół prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi 

przepisami.  
13. Hymnem szkoły jest pieśń K. I. Gałczyńskiego „Oto jest nasz dzień codzienny”. 
14.  Współpraca z wyższymi uczelniami: Zespół współpracuje  

z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie na podstawie umowy zawartej 27 maja 
1987 roku a także z Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. 

15. Zespół jest szkołą publiczną dla młodzieży z siedzibą w budynku stanowiącym 
własność skarbu państwa, położonym w gminie Wielka Wieś. 

16. Budynek szkoły i teren wokół szkolny objęty jest nadzorem kamer CCTV, w celu 
zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.  

17. Szkoła prowadzi koedukacyjny internat. 
18. Od 1.09.2014r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie funkcjonuje 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. 
19. Przedmiotem działalności podstawowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

im. Wincentego Witosa w Giebułtowie jest prowadzenie działalności dydaktycznej 
umożliwiającej zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 
świadectwa ukończenia szkoły. 
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20.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie jest 
jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową według zasad zgodnych  
z aktualnym rozporządzeniem. 

21. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego 
Witosa w Giebułtowie, jako jednostki budżetowej, jest plan dochodów i wydatków. 

21. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie pokrywa 
swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek 
dochodów budżetu Powiatu Krakowskiego. 

 
 

NAZWA I TYP SZKOŁY  
 

§ 2 
 

1. W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły publiczne: 
1) Technikum; 

a) Agrobiznesu - cykl 4-letni w zawodzie technik agrobiznesu, na podbudowie 
gimnazjum (od 1.09.2002r.), zwane dalej Technikum, 

b) Architektury Krajobrazu - cykl 4-letni w zawodzie technik architektury 
krajobrazu, na podbudowie gimnazjum (od 1.09.2003r.), zwane dalej 
Technikum, 

c) (uchylony) 
d) (uchylony) 
e) (uchylony) 
f) Hotelarskie - cykl 4-letni w zawodzie technik hotelarz, na podbudowie 

gimnazjum (od 1.09.2010r.); zwane dalej Technikum, 
g) Eksploatacji Portów i Terminali – cykl 4-letni w zawodzie technik eksploatacji 

portów i terminali, na podbudowie gimnazjum (od  1.09.2013r.); zwane dalej 
Technikum 

2) Liceum; 
a) Ogólnokształcące – cykl 3-letni , na podbudowie gimnazjum (od 01.09.2002r.), 

zwane dalej Liceum Ogólnokształcącym, 
b) (uchylony) 
c) (uchylony) 
d) Liceum Ogólnokształcące – cykl 3–letni, na podbudowie szkoły podstawowej, 

zasadniczej szkoły zawodowej lub gimnazjum 
3) Szkoła Policealna; 

a) ucząca w zawodzie  – technik informatyk, cykl 2–letni na podbudowie szkoły 
średniej, zwana dalej Szkołą Policealną, 

b) (uchylony) 
c) (uchylony) 
d) (uchylony) 
e) ucząca w zawodzie – florysta, cykl 1 – roczny, na podbudowie szkoły średniej, 

zwana dalej Szkołą Policealną, 
f) ucząca w zawodzie – technik eksploatacji portów i terminali, cykl 2 –letni na 

podbudowie szkoły średniej, zwana dalej Szkołą Policealną, 
g) ucząca w zawodzie – technik turystyki wiejskiej, cykl 2–letni na podbudowie 

szkoły średniej, zwana dalej Szkołą Policealną, 
h) ucząca w zawodzie – opiekun osoby starszej, cykl 2–letni na podbudowie 

szkoły średniej, zwana dalej Szkołą Policealną, 
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i) ucząca w zawodzie – opiekunka dziecięca, cykl 2 –letni na podbudowie szkoły 
średniej, zwana dalej Szkołą Policealną, 

4) Szkoła Zawodowa; 
a) (uchylony) 
b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa – cykl 3-letni,na podbudowie Gimnazjum, 

zwana dalej Szkołą Wielozawodową, ucząca w wielu zawodach: betoniarz-
zbrojarz, blacharz, blacharz samochodowy, cieśla, cukiernik, dekarz, 
elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, 
fryzjer, kamieniarz, kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, 
mechanik maszyn i urządzeń drogowych, mechanik – monter maszyn  
i urządzeń, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter – 
elektronik, monter izolacji budowlanych, monter izolacji przemysłowych, 
monter konstrukcji budowlanych, monster sieci instalacji i urządzeń 
sanitarnych, monter systemów rurociągowych, operator maszyn leśnych, 
murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 
piekarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapicer, wędliniarz. 

5) Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. 
 

§ 3 
 

1. Wszystkie wymienione w § 2 szkoły kształcą w specjalnościach, zawodach i profilach 
zatwierdzonych corocznie w arkuszu organizacyjnym Zespołu, zgodnie  
z zapotrzebowaniem środowiska i możliwościami Zespołu. 

2. Wprowadzanie zawodów, w których kształci szkoła, ustala się w porozumieniu  
z organem prowadzącym, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady 
zatrudnienia co do zgodności z potrzebami rynku pracy. 

 
 

CELE I ZADANIA SZKOŁY  
 

§ 4 
 

1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz 
przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły, zdania kwalifikacji w zawodzie, uzyskania tytułu 
zawodowego i świadectwa maturalnego; 

2) w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa umożliwia absolwentom 
świadomy wybór dalszego kierunku kształcenia lub wykonywanie wybranego 
zawodu; 

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad  
określonych w ustawie stosownie do warunków Zespołu i wieku uczniów; 

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości 
szkoły; 

5)  jest neutralny światopoglądowo, nie ingeruje w poczucie indywidualnej 
tożsamości narodowej, etnicznej, językowej oraz religijnej uczniów  
i pracowników szkoły; 

6) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez: pracę 
pedagoga szkolnego i jego stały kontakt z młodzieżą, wychowawcami i rodzicami 
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oraz współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, zdrowia 
psychicznego i innymi instytucjami wspomagającymi szkołę w tym zakresie; 

7) umożliwia rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów i słuchaczy poprzez: 
a) wprowadzenie indywidualnych programów i indywidualnego toku nauki 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i w miarę posiadanych środków 
budżetowych, 

b)  propagowanie różnych konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz pomoc  
w  przygotowaniu się do udziału w tych formach doskonalenia 
intelektualnego, 

c)  czynne uczestnictwo uczniów i nauczycieli w formach samokształceniowych 
i poznawczych organizowanych przez instytucje oświatowe  
i fundacje,  

d) organizowanie wycieczek programowych, wyjść do muzeów; teatrów, 
filharmonii, wycieczek zagranicznych w tym wymiany międzynarodowej, 

e) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań w miarę posiadanych 
środków budżetowych,  

f) organizowanie rozgrywek sportowych międzyklasowych i międzyszkolnych. 
2. Szkoła spełnia swe zadania opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z ustawą jak również 

Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka, Powszechną Deklaracją Praw Człowieka 
oraz zgodnie z Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki Szkoły. 

3. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują: 
1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych – 

nauczyciele prowadzący zajęcia - niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek 
zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby; 

2) podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych 
przez szkołę wychowawcy lub nauczyciele tej szkoły, zgodnie z zatwierdzonym 
przez dyrektora planem zajęć lub planem wycieczki: 
a) dopuszcza się udział  rodziców jako dodatkowych opiekunów uczniów, 

jednakże  odpowiedzialność ponoszą nauczyciele, 
3) podczas przerw międzylekcyjnych - nauczyciele zgodnie z opracowanym 

harmonogramem dyżurów; 
4) po zajęciach lekcyjnych w internacie wychowawcy internatu, nad którymi 

bezpośredni nadzór sprawuje kierownik internatu; 
5) opiekę nad uczniami  odbywającymi zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe  

w zakładach pracy i gospodarstwach indywidualnych rolnych i ogrodniczych  
sprawują instruktorzy praktycznej nauki zawodu lub nauczyciele zawodu zgodnie  
z zawartym umowami odbywania praktyk zawodowych; 

6) opieka nad praktykami  odbywającymi się w zakładach pracy sprawowana jest 
według zasad określonych odrębnymi przepisami. 

4. Uczniowie, którzy z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych lub losowych 
potrzebują indywidualnej opieki mogą korzystać ze stałej lub doraźnej pomocy 
materialnej, przyznawanej wg odrębnego regulaminu szkolnej komisji stypendialnej, 
Objęci są również opieką  pedagoga szkolnego, mogą korzystać z nauczania 
indywidualnego. 

5. Uczniowie mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej - odpłatność za 
wyżywienie uwzględnia koszty surowca. 

6. Uczniowie potrzebujący szczególnej opieki w zakresie żywienia lub będący w bardzo 
 trudnej sytuacji materialnej mogą być częściowo lub całkowicie zwolnieni z opłaty na 
 podstawie decyzji Komisji Wychowawców Klasowych. 
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7. Uczniowie mają zapewnioną opiekę zdrowotną realizowaną przy współpracy szkoły  
ze służbą zdrowia.  

8. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu  
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą oraz zastępcą 
wychowawcy, a w przypadku szkół dla dorosłych opiekunom:  
1) obowiązki  wychowawcy i opiekuna określa § 26 niniejszego statutu. 

9. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności ten sam nauczyciel  
i opiekun pełni obowiązki wychowawcy w danej klasie w trakcie całego cyklu 
nauczania. 

10. O zmianie wychowawcy decyduje dyrektor Zespołu na wniosek Rady Pedagogicznej, 
½ stanu Rady Klasowej Rodziców bądź też uczniów lub słuchaczy danego oddziału  
w ilości co najmniej 2/3 ogólnego ich stanu w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach:  
1) rażącego zaniedbania przez wychowawcę lub opiekuna swoich obowiązków; 
2) rozwiązania z nauczycielem pełniącym  zadania wychowawcy lub opiekuna 

stosunku pracy; 
3) długotrwałej, trwającej co najmniej trzy miesiące nieobecności w pracy 

spowodowanej chorobą wychowawcy lub opiekuna; 
4) gdy szkoła nie ma możliwości przydzielenia wychowawcy lub opiekunowi, 

w powierzonym mu oddziale, przedmiotu nauczania zgodnie z jego specjalizacją. 
11. (uchylony) 

 
 

ORGANY I ICH KOMPETENCJE  
 

§ 5 
 

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

2. W celu realizacji statutowych zadań szkoły, Dyrektor Zespołu dwa razy w okresie 
spotyka się z prezydium Rady Rodziców oraz z Samorządem Uczniowskim. 

3. W szczególnych przypadkach, na wniosek jednego z organów wymienionych  
w ust.1 Dyrektor Zespołu ustala dodatkowy termin spotkania. 

 
§ 6 

 
Dyrektor Zespołu 

1. Dyrektor Zespołu w szczególności: 
1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 
2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 
3) prawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne; 
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 

Stanowiących; 
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu, zaopiniowanym 

przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 
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wykorzystanie, a także organizację administracyjną, finansową i gospodarczą 
obsługę szkoły; 

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 
7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  

w organizacji praktyk pedagogicznych. 
2. Dyrektor Zespołu także: 

1) może w drodze decyzji administracyjnej skreślić ucznia z listy uczniów lub 
słuchacza z listy słuchaczy w przypadkach określonych w dalszej części Statutu 
(Prawa i obowiązki ucznia); 

2) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej 
kompetencji stanowiących, jeżeli są one niezgodne z przepisami prawa. O 
wstrzymaniu uchwał Dyrektor powiadamia organ prowadzący Zespół , oraz 
sprawujący nadzór pedagogiczny. 

3. Do obowiązków Dyrektora należy: 
1) opracowanie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 

Zespołu; 
2) dobór kadry pedagogicznej oraz zatrudnienie jej; 
3) dobór pracowników niepedagogicznych i ich zatrudnienie; 
4) zwalnianie pracowników; 
5) opracowanie regulaminu premiowania nauczycieli; 
6) kierowanie całokształtem działania Zespołu, a w szczególności: 

a) przyjmowanie uczniów oraz czuwanie nad przestrzeganiem przepisów 
Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawach dotyczących uczniów, 

b)  sprawowanie opieki nad uczniami oraz stworzenie warunków harmonijnego 
ich rozwoju, współdziałanie z Samorządem Uczniowskim, 

c) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki - Dyrektor zapewnia 
bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także 
bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych 
przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek, 

d) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli  
i wychowawców, 

e) organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz jej 
ocenianie, 

f) organizowanie współdziałania z Radą Rodziców i zapewnienie jej realnego 
wpływu na działalność Zespołu, 

g) dbałość o powierzone przez organ założycielski mienie Zespołu, 
h) ściśle realizowanie  zadań wynikających z przepisów o ochronie 

przeciwpożarowej, 
i) wnioskowanie do organu nadzorującego w sprawie rozwoju bazy materialno-

technicznej Zespołu, opracowanie projektu wydatków do budżetu Zespołu, 
j) realizowanie zarządzeń organu nadzorującego oraz uchwał Rady 

Pedagogicznej, zgodnie z jej kompetencjami stanowiącymi, 
k) okresowe informowanie organu nadzorującego o wynikach pracy Zespołu. 

4.Uprawnienia i odpowiedzialność Dyrektora: 
1) Dyrektor szkoły ma prawo do: 

a) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Zespołu, 
b) zatrudnienia i zwalniania pracowników Zespołu, 
c) premiowania i nagradzania pracowników zgodnie z ”Regulaminem 

premiowania i nagradzania”, a także udzielania kar porządkowych zgodnie  
z Kodeksem Pracy, 
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d) przyjmowania uczniów do szkoły z godnie z obowiązującymi przepisami, 
e) formalnej oceny pracy nauczycieli po zasięgnięciu opinii innych pracowników  

i Samorządu Uczniowskiego, 
f) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącego 

funkcjonowania, 
g) wykorzystywanie środków finansowych, przyznanych na funkcjonowanie 

Zespołu  po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną planu finansowego, 
h) reprezentowanie Szkoły na zewnątrz i podpisywanie dokumentów  

i korespondencji, 
i) ustalania profili kształcenia i zawodów w porozumieniu z organem 

prowadzącym oraz po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia, 
j) dopuszczenia zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania do 

użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 
2) Dyrektor szkoły odpowiada za: 

a) wyniki nauczania i wychowania oraz za opiekę nad uczniami, 
b) zgodność funkcjonowania Zespołu  z obowiązującymi przepisami niniejszego 

Statutu, 
c) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie Zespołu i podczas zajęć 

organizowanych przez Zespół oraz za stan sanitarny i stan ochrony 
przeciwpożarowej obiektów szkolnych, 

d) celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność Zespołu, 
e) terminowe rozliczanie za pomocą stosownych dokumentów z organem 

prowadzącym szkołę środków otrzymanych z budżetu tego programu, 
f) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych 

przy zakupie towarów, usług i robót budowlanych ze środków otrzymanych od 
organu prowadzącego szkołę, objętych rocznym planem finansowym szkoły, 

g) zgodnie z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, 
h) za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania, 
i) część obowiązków Dyrektor zleca pozostałym członkom kadry kierowniczej  

w formie indywidualnych zakresów czynności, 
j) Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej powołuje swoich 

zastępców. 
 

§ 7 
 

Rada Pedagogiczna 
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jej 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki wspólnym dla szkół 
dla młodzieży oraz szkół dla dorosłych. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. 
3. W zebraniach Rady mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone 

przez jej przewodniczącego  za zgodą lub na wniosek Rady. 
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu. 
5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu; 
2) podejmowanie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów  

i słuchaczy; 
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów   pedagogicznych  

w Zespole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę  Rodziców; 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu; 
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5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 
6) zatwierdzenie Statutu Zespołu po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd 

Uczniowski; 
7) zatwierdzenie programu wychowawczego i profilaktyki Zespołu po zaopiniowaniu 

przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski; 
8) zatwierdzenie Programu Rozwoju Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców  

i Samorząd Uczniowski. 
6. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy w szczególności: 

1) opiniowanie organizacji pracy Zespołu , w tym rozkładu zajęć edukacyjnych  
i pozalekcyjnych, oraz organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych; 

2) wydawanie opinii na temat projektu planu finansowego Zespołu; 
3) opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród  

i innych wyróżnień; 
4) opiniowanie propozycji Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo 
płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

5) opiniowanie programów autorskich przeznaczonych do wdrożenia w procesie 
nauczania; 

6) opiniowanie zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania do użytku 
szkolnego przed dopuszczeniem przez Dyrektora. 

7. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Szkoły albo projekt jego zmian. 
8. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Zespół  

o odwołanie z funkcji dyrektora lub do Dyrektora z wnioskiem o odwołanie 
nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Zespole. 

9. Zebrania Rady Pedagogicznej tzw. plenarne są organizowane przed rozpoczęciem 
roku szkolnego, w każdym okresie w związku z podjęciem uchwały w sprawie 
klasyfikacji i promocji uczniów i słuchaczy, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz  
w miarę potrzeb zebrania mogą być  organizowane na wniosek organu  sprawującego 
nadzór pedagogiczny, z inicjatywy jej przewodniczącego, organu prowadzącego 
Zespół albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów  
w obecności co najmniej połowy jej członków. O trybie głosowania decyduje Rada 
Pedagogiczna przy czym w sprawach osobowych pracowników Zespołu głosowanie 
jest zawsze tajne. 

11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 
12. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,  
a także nauczycieli lub innych pracowników Zespołu. 

 
§ 8 

 
Samorząd Uczniowski 

1.  W szkole działa Samorząd Uczniowski , Samorząd Szkół Zaocznych będący organem 
społecznym, który tworzą uczniowie. 

2.  Samorząd Uczniowski Szkół Zaocznych może przedstawiać Radzie Pedagogicznej 
oraz Dyrektorowi wnioski i opinie w sprawach Zespołu, a w szczególności 
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  

i stawianymi wymaganiami; 
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
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3) prawo do realizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 
własnych zainteresowań; 

4) prawo wydawania i redagowania gazety szkolnej; 
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej oraz innej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 
organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 
7) prawo do opiniowania wniosku Rady Pedagogicznej o skreślenie z listy uczniów; 
8) prawo wyrażenia opinii o ocenionym przez Dyrektora nauczycielu; 
9) prawo powołania rzecznika praw uczniów spośród uczniów i nauczycieli; 
10) prawo do opiniowania w sprawie wyznaczenia na początku etapu edukacyjnego 

dla danego oddziału od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej  
w zakresie rozszerzonym; 

11) prawo do wnioskowania o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia 
przez uczniów  jednolitego stroju na terenie szkoły; 

12) prawo do opiniowania w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzeniu 
obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju; 

13) prawo do opiniowania ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno 
– wychowawczych. 

3.  Zasady wybierania i działania organów samorządów uczniów i słuchaczy określają 
Regulaminy tych organów. 

 
§ 9 

Rada Rodziców 
1.  W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca społeczny organ Zespołu, będący 

reprezentacją rodziców uczniów. 
2.  Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskiem  

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu, a w szczególności może: 
1) uchwalać w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy szkoły; 
2) uchwalać w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Profilaktyki; 
3) uchwalać regulamin swojej działalności. 

3.  Rada Rodziców posiada uprawnienia, które pozwalają na: 
1) delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko dyrektora szkoły; 
2) możliwość występowania do Dyrektora Szkoły i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 
we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności w sprawach organizacji zajęć 
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zajęć dydaktyczno – 
wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla uczniów wymagających 
szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

3) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów 
na terenie szkoły jednolitego stroju; 

4) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela; 
5) wybór przedstawiciela Rady Rodziców do Zespołu rozpatrującego odwołanie 

nauczyciela od oceny pracy. 
4.  Kompetencje opiniodawcze Rady Rodziców: 

1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania szkoły; 

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły; 
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3) opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji; 
4) zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia 

przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju; 
5) uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły; 
6) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego 

nauczyciela za okres stażu; 
7) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu 

nauczania; 
8) zaopiniowanie ustalenia w technikum i liceum przedmiotów realizowanych  

w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty, z tym że 
jednym z tych przedmiotów powinna być: geografia, biologia, chemia, fizyka lub 
matematyka; 

9) opiniowanie wyznaczenia na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału 
lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie 
rozszerzonym; 

10) zaopiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych. 

5.  W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców może gromadzić 
fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Zasady wydatkowania 
tych funduszy określa regulamin Rady Rodziców, uchwalony przez Radę Rodziców  
i niesprzeczny z niniejszym statutem. 

6.  Szczegółowe zasady  działalności Rady Rodziców  określa Regulamin tego organu. 
 

§ 10 
 

1. W szkole tworzone są następujące stanowiska kierownicze: 
1) jeden v-ce dyrektor; 
2) kierownik szkolenia praktycznego; 
3) kierownik internatu; 
4) główny księgowy; 
5) sekretarz szkoły. 

2. Szczegółowy przydział zadań dla kadry kierowniczej i pracowników administracji  
i obsługi ustala Dyrektor Zespołu wg odrębnych przepisów i zakresów czynności. 

 
§ 11 

 
Wicedyrektor 

1. Wicedyrektor podejmuje część zadań Dyrektora Zespołu, a w szczególności: 
1) pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności; 
2) przygotowuje część projektów, dokumentów programowo- organizacyjnych 

Zespołu i informacji o stanie pracy Zespołu; 
3) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym (wg planu) oraz 

doskonaleniem nauczycieli ze swojego bezpośredniego nadzoru; 
4) pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według harmonogramu, 
5) kontroluje dokumentację szkolną; 
6) sporządza sprawozdania. 

2. Posiada uprawnienia i ponosi odpowiedzialność a szczególnie: 
1) jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia Dyrektora Zespołu 

nauczycieli i wychowawców wyznaczonych do nadzoru; 
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2) jest przełożonym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia bieżącego 
nadzoru nad szkołą, a także podczas pełnienia funkcji zastępcy dyrektora i ma 
prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń; 

3) ma prawo pełniąc nadzór pedagogiczny do formułowania projektu oceny 
podległych bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy 
wychowawczo – opiekuńczej wszystkich nauczycieli i wychowawców; wnioskuje 
do Dyrektora Szkoły w sprawach nagród oraz kar porządkowych dla nauczycieli, 
których jest bezpośrednim przełożonym; 

4) ma prawo do używania pieczątki osobistej z tytułem wicedyrektora szkoły oraz 
przyjmowania pism, których treść jest zgodna z zakresem kompetencji; 

5) jest odpowiedzialny jak każdy nauczyciel służbowo przed Dyrektorem Zespołu, 
Radą Pedagogiczną i organem prowadzącym szkołę za sprawność organizacyjną i 
poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych nauczycieli  
i wychowawców klas będących pod bezpośrednim nadzorem; 

6) jest odpowiedzialny za poziom i realizację nadzoru pedagogicznego i stan 
doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

7) jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób i stan wyposażenia materialnego 
Zespołu podczas pełnienia przez siebie funkcji zastępcy dyrektora oraz podczas 
bieżącego nadzoru nad Zespołem. 

3. Reprezentuje szkołę na zewnątrz w sprawach zleconych przez Dyrektora. 
 

§ 12 
 
Kierownik Szkolenia Praktycznego 

1. Kierownik Szkolenia Praktycznego przejmuje część zadań Dyrektora Zespołu,  
a w szczególności: 
1) pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku nieobecności jego i wicedyrektora  

w Zespole; 
2) przygotowuje w porozumieniu z wicedyrektorem projekty dokumentacji 

programowo- organizacyjnej praktycznej nauki zawodu; 
3) organizuje i koordynuje bieżący  tok praktycznej nauki zawodu; 
4) prowadzi nadzór pedagogiczny nad nauczycielami, instruktorami praktycznej 

nauki zawodu; 
5) koordynuje i nadzoruje zabezpieczenie i przestrzeganie przepisów bhp podczas 

praktycznej nauki zawodu; 
6) organizuje i nadzoruje szkolenia młodzieży i rolników w ramach obowiązkowego 

programu nauczania, a także w zakresie ponad programowej działalności kursowej 
szkoły w oparciu o konto specjalne; 

7) ma prawo pełnić nadzór pedagogiczny do formułowania projektu oceny pracy 
podległych mu nauczycieli; 

8) ma prawo wnioskowania do Dyrektora Zespołu w sprawie nagród i wyróżnień 
oraz kar porządkowych dla nauczycieli i pracowników; 

9) ma prawo reprezentować szkołę we współpracy z instytucjami związanymi ze 
szkołą, a także reprezentuje szkołę na zewnątrz na naradach i innych imprezach 
zleconych przez Dyrektora. 
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§ 13 

  
Kierownik Internatu 

1. Kierownik Internatu organizuje i nadzoruje realizację zadań wychowawczo- 
opiekuńczych internatu przy ścisłej współpracy z Dyrektorem Zespołu. 

2. Inicjuje różne formy samorządności i działalności organizacji młodzieżowych 
internatu. 

3. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników internatu. 
4. Nadzoruje, dysponuje i ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i celowe 

wykorzystanie majątku internatu. 
5. Organizuje i nadzoruje działalność kuchni i stołówki internatu. 
6. Podejmuje działania w sprawie zapewnienia  prawidłowych warunków 

mieszkaniowych oraz socjalno- bytowych młodzieży i pracowników internatu. 
7. Podejmuje działania zapewniające  pełne zagospodarowanie internatu w ciągu całego 

roku. 
8. Ma prawo pełniąc nadzór  pedagogiczny do formułowania projektu oceny pracy 

podległych mu pracowników. 
9. Wnioskuje do Dyrektora Zespołu w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar 

porządkowych dla wychowawców i pracowników, których jest bezpośrednim 
przełożonym. 

 
§ 14 

 
Główny Księgowy 

1. Główny Księgowy prowadzi rachunkowość Zespołu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na: 
1) zorganizowaniu, sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwowaniu i kontroli 

dokumentów w sposób zapewniający; 
a) właściwy przebieg operacji gospodarczych; 
b) ochronę mienia będącego w posiadaniu Zespołu; 
c) sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz 

sprawozdawczości finansowej. 
2) Bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji 

wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w 
sposób umożliwiający; 
a) terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, 
b) ochronę mienia będącego w posiadaniu Zespołu oraz terminowe i prawidłowe 

rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie, prawidłowe  
i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, 

3) Nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości. 
2. Prowadzenie gospodarki finansowej Zespołu  zgodnie z obowiązującymi zasadami, 

polegające zwłaszcza na: 
1) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami 

dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarski środkami 
pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Zespołu; 

2) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez 
Zespół; 

3) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych; 
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4) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych 
oraz spłaty zobowiązań. 

3. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków 
pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji  Zespołu. 

4. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: 
1) wstępnej, bieżącej i następczej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych 

mu obowiązków; 
2) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów 

finansowych Zespołu oraz ich zmian; 
3) następczej kontroli operacji gospodarczych Zespołu stanowiących przedmiot 

księgowań. 
5. Kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych oraz pracowników. 
6. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora 

Zespołu, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego 
planu kont, obiegu dokumentów/ dowodów księgowych /, zasad przeprowadzania  
i rozliczania inwentaryzacji. 

7. W celu realizacji swoich zadań Główny Księgowy ma prawo: 
1) Wnioskować określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne 

służby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz 
księgowości, kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej; 

2) Żądać od innych służb usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości 
dotyczących zwłaszcza; 

a) przyjmowania, wystawiania, obiegu i kontroli dokumentów, 
b) systemu kontroli wewnętrznej, 
c) systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej, 
d) występować do Dyrektora Zespołu  z wnioskiem o przeprowadzenie 

kontroli określonych zagadnień, które nie leżą w zakresie działania 
Głównego księgowego. 

 
§ 15 

 
Sekretarz Szkoły: 

1. Sekretarz szkoły opracowuje plany z zakresie inwestycji i remontów. 
2. Prowadzi i nadzoruje remonty obiektów Zespołu. 
3. Nadzoruje pracę i kontroluje prace pracowników Zespołu. 
4. Wnioskuje w sprawach nagród, wyróżnień, premii oraz kar porządkowych dla 

podległych mu pracowników. 
5. Nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie wszystkich obiektów Zespołu. 
6. Administruje obiekty Zespołu. 
7. Organizuje i odpowiada za prawidłowy przebieg przetargów. 

 
 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY I SPOSOBY 
ROZSTRZYGANIA SPORÓW MIEDZY NIMI 

 
§ 16 

 
1. Każdy z organów wymienionych wyżej działa zgodnie z ustawą a nadto organy 

kolegialne wg własnych regulaminów, które po zaopiniowaniu przez Radę 
Pedagogiczną zatwierdza Dyrektor Szkoły. 
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2. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub 
decyzjach organizuje Dyrektor Zespołu. 

3. Wszelkie sytuacje konfliktowe we współdziałaniu organów rozstrzyga Dyrektor 
Zespołu. Jeśli sam jest stroną, spory rozwiązuje Rada Pedagogiczna. Konflikty między 
Dyrektorem Zespołu a Radą Pedagogiczną rozstrzyga organ prowadzący. 

4. Dyrektor Zespołu nadzoruje właściwy przypływ informacji pomiędzy organami 
Zespołu. 

5. Rodzice uczniów i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, 
kształcenia i profilaktyki poprzez następujące formy: 
1) Dyrektor Zespołu i wychowawca klasy – każdy w zakresie swojego działania, 

informują rodziców o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych szkoły  
i klasy; 

2) wychowawcy klas zaznajamiają rodziców z przepisami dotyczącymi oceniania, 
klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów;  

3) wychowawcy klas są zobowiązani do udzielania rodzicom rzetelnych informacji 
na temat ich dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce; 

4) pedagog szkolny , wychowawcy klas oraz  wicedyrektor koordynujący sprawy 
wychowawcze zobowiązani są do udzielania rodzicom informacji i porad  
w sprawach wychowania i dalszego kształcenia ich dzieci; 

5) rady klasowe rodziców maja prawo wyrażania i przekazywania Dyrektorowi  
oraz prezydium Rady Rodziców  uwag dotyczących pracy poszczególnych 
organów Zespołu; 

6) Dyrektor Zespołu zarządza stałe spotkania wychowawców klas z rodzicami  
w liczbie 5 w roku szkolnym w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy 
wychowawcze. Terminarz spotkań na cały rok szkolny podaje się do wiadomości 
rodziców na pierwszym spotkaniu; 

7) przepisy dotyczące klasyfikowania, promowania i oceniania uczniów są zawsze do 
wglądu zainteresowanych w sekretariacie Zespołu Szkoły. 

 
 

ORGANIZACJA SZKOŁY 
 

§ 17 
 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i wiosennych określają przepisy w sprawie 
organizacji roku szkolnego. 

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacyjny Zespołu opracowany prze Dyrektora Zespołu, najpóźniej 
do końca kwietnia  każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu 
finansowego Zespołu:  
1) Arkusz organizacyjny Zespołu zatwierdza organ prowadzący szkołę - Starostwo 

Powiatowe w Krakowie przed plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 
rozpoczynającym nowy rok szkolny, 

2) W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności liczbę 
pracowników Zespołu łącznie z  liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą 
godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych 
zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 
prowadzący Zespół. 
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3. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych określa  tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Zespołu 
na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad 
ochrony zdrowia i higieny pracy.  

4. Podstawowym dokumentem działania i funkcjonowania Zespołu jest Plan Rozwoju 
Szkoły oraz Plan Wychowawczy, Plan Profilaktyczny zatwierdzane przez Radę 
Pedagogiczną na plenarnym zebraniu Rady w sierpniu. 

5. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest odział złożony z uczniów, którzy  
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania i programami 
realizowanymi w Zespole. 

6. Liczbę uczniów w oddziale i w grupach regulują odrębne przepisy. 
7. Podstawowa formą pracy Zespołu są zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzone 

w systemie klasowo-lekcyjnym.  
8. Uzupełnieniem w/w punktu są zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane 

zgodnie z obowiązującymi programami. 
9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
10. Godzina zajęć praktycznych trwa 55 min.  
11. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia fakultatywne, praktyczna nauka zwodu, 

przygotowanie do pracy zawodowej, zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, 
specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła 
zainteresowań inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem 
klasowo- lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, między 
klasowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów /w ramach 
posiadanych środków finansowych/. 

12. W celu zapewnienia właściwych warunków nauki i bezpieczeństwa na zajęciach  
języków obcych, informatyki, wychowania fizycznego, oddziały mogą być dzielone 
na grupy. 

13. W przypadkach uzasadnionych braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów 
dopuszcza się możliwość przydziału doraźnie dodatkowych godzin - w przypadku gdy 
pozwalają na to posiadane środki finansowe. 

14. Nadobowiązkowe zajęcia poza lekcyjne mogą być prowadzone w systemie klasowo- 
lekcyjnym w grupach nie mniejszych niż 15 uczniów. 

15. Dopuszcza się częściową odpłatność zajęć nadobowiązkowych po uzgodnieniu  
z rodzicami, pod warunkiem że są to zajęcia  finansowane  ze środków 
pozabudżetowych. 

16. Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 
szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne/ nauczycielskie/ 
na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły i - za 
jego zgodą- poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub 
szkołą wyższą. 

17. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia co najmniej jednego posiłku, 
zapewniając właściwe warunki sanitarno- higieniczne /bufet prowadzony przez 
Spółdzielnię Uczniowską/. 

18. W szkole mogą działać (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych) stowarzyszenia  
i organizacje, których celem jest praca wychowawcza z młodzieżą albo rozszerzenie  
i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

19. Zgodę na podjęcie działalności przez Stowarzyszenia i organizacje wymienione  
w pkt.18 Dyrektor Szkoły wyraża po uprzednim uzgodnieniu warunków działalności 
oraz po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej. 
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20. Uczniowie, którzy muszą przebywać w szkole po zajęciach lekcyjnych z uwagi na 
dojazd mogą korzystać z czytelni lub świetlicy po uprzednim uzgodnieniu  
z nauczycielem bibliotekarzem lub opiekunem świetlicy. 

21. Uczniom zwolnionym z lekcji WF i nie uczestniczącym w lekcjach religii umożliwia 
się w celach samokształceniowych korzystanie z biblioteki , świetlicy szkolnej. 

22. W szkołach dla dorosłych, kształcącym w formie zaocznej: 
1) konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach co 

dwa tygodnie przez dwa dni; 
2) uchylony 

23. Dokumentacja przebiegu nauczania prowadzona jest zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
 

§ 18 
 
Biblioteka szkolna 

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

2. Z biblioteki mogą korzystać: 
1) uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu; 
2) rodzice, a także inne osoby. 

3. Czytelnikom wymienionym w punkcie 2) udostępnienie może nastąpić po 
wcześniejszym     wpłaceniu w księgowości szkoły kaucji odpowiadającej 
rzeczywistej wartości wypożyczonych  zbiorów- ustalonej przez bibliotekarza - 
zwiększonej dwukrotnie. 

4. Biblioteka gromadzi, opracowuje, udostępnia zbiory, czasopisma i udziela rzeczowych 
informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych, testowych oraz informuje 
uczniów i nauczycieli o nabytkach. Realizuje również elementarną konserwację 
zbiorów. 

5. Udostępnienie zbiorów dla wszystkich czytelników odbywa się w corocznie 
ustalanych godzinach pracy biblioteki. 

6. Czytelnikowi zapewnia się wolny dostęp do półek tylko w obecności nauczyciela- 
bibliotekarza. 

7. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych  
i po ich zakończeniu. 

8. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Zespołu. 
9. W przypadku zatrudnieniu dwóch lub więcej nauczycieli bibliotekarzy Dyrektor 

powierza jednemu z nich funkcję koordynatora. 
10. Scontrum zbiorów biblioteki przeprowadza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
11. Do podstawowych  zadań i obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki; 
2) realizacja celów i zadań biblioteki, a w szczególności: 

a) gromadzenie  ewidencja, opracowanie, udostępniania i selekcja zbiorów 
zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

b) organizacja warsztatu informacyjno – bibliograficznego, 
c) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i medialnego, 
d) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, 

wystawy, imprezy czytelnicze itp.), 
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3) sporządzania planów pracy, okresowych i rocznych sprawozdań, prowadzenie 
statystyki wypożyczeń i dokumentacji pracy biblioteki, 

4) współpraca z wychowawcami i opiekunami poszczególnych oddziałów  
z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, rodzicami oraz innymi 
bibliotekami poza szkolnymi w realizacji zadań dydaktycznych , wychowawczych, 
w rozwijaniu kultury czytelniczej u uczniów i w przygotowaniu ich  
do samokształcenia. 

 
 
 

INTERNAT I JEGO ROLA OPIEKU ŃCZO – WYCHOWAWCZA 
 

§ 19 
 

1. Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania Zespół prowadzi 
internat. 

2. Internat prowadzi działalność przez cały rok szkolny i w zależności od potrzeb  
w innych okresach trwania zajęć dydaktyczno- wychowawczych , zapewniając 
wychowankom zakwaterowanie  , wyżywienie , warunki do nauki  oraz całodobową 
opiekę. 

3. Praca dydaktyczno - opiekuńczo- wychowawcza internatu oparta jest na planie pracy 
opracowanym przez Zespół Wychowawczy Internatu i zatwierdzonym na Plenarnym 
Posiedzeniu Rady Pedagogicznej rozpoczynającym nowy rok szkolny. 

4. Prawa i obowiązki wychowanka oraz szczegółowe zasady działalności internatu 
określa regulamin internatu. 

5. W internacie działa Samorząd Internatowy będący jego organem społecznym, który 
tworzą wszyscy wychowankowie internatu: 
1) pracą samorządu internatu kieruje wybrany przez wychowanków Zarząd 

Samorządu Internatu, którego opiekunem jest kierownik internatu; 
2) szczegółowy zakres działań Samorządu Internatowego określa regulamin 

Internatu. 
6. Zakwaterowanie i wyżywienie w internacie mogą być częściowo lub całkowicie 

zrefundowane w przypadku trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej ucznia  
w zależności od posiadanych przez Zespół środków finansowych. 

7. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi od 35 do 40 wychowanków. 
8. Zajęcia wychowawcze z jedną grupą wychowanków prowadzone są w wymiarze 49 

godzin zegarowych tygodniowo. 
9. Z uwagi na bezpieczeństwo wychowanków, koedukacyjność zatrudniony jest opiekun 

nocny. 
10. Wychowankowie internatu mają prawo do: 

1) odpowiednich warunków socjalno – bytowych; 
2) odpowiednich warunków  do nauki i rozwoju osobowości; 
3) poszanowania godności osobistej. 

11. Wychowankowie Internatu mają obowiązek: 
1) dbać o dobre imię Internatu, godnie go reprezentować oraz szanować i wzbogacać 

jego tradycje; 
2) dbać o mienie Internatu i prywatne – swoje i kolegów; 
3) przestrzegać harmonogramu dnia i porządku dziennego. 

12. Podstawowymi obowiązkami wychowawcy Internatu są: 
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1) realizowanie programu wychowawczego Zespołu  uchwalonego przez Radę 
Pedagogiczną; 

2) stwarzanie warunków do nauki i rozwoju osobowości wychowanków; 
3) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i problemów wychowanków; 
4) realizowanie planu pracy Internatu. 

 
§ 20 

 
Świetlica szkolna 

1. Uczniowie i Słuchacze, którzy muszą dłużej przebywać w Zespole ze względu na 
dojazd do szkoły, mogą korzystać ze świetlicy. 

2. Świetlica stanowi pozalekcyjną formę wychowawczo – opiekuńczej działalności 
Zespołu. 

3. Zadaniem świetlicy jest uczestniczenie w procesie kształcenia i wychowania poprzez: 
1) wyrabianie i wdrażanie nawyków kulturalnego  i aktywnego spędzania czasu 

wolnego; 
2) rozwijanie zainteresowań własnych uczniów i słuchaczy; 
3) samokształcenie; 
4) kształcenie właściwej postawy etyczno – moralnej wobec innych uczestników 

społeczności szkolnej. 
 

§ 21 
 
Organizacja praktycznej nauki zawodu  

1. W przygotowaniu zawodowym absolwentów szkół o nachyleniu rolniczym  
i ogrodniczym szczególną rolę  odgrywa praktyczna nauka zawodu realizowana 
poprzez następujące formy nauczania : zajęcia indywidualne z oderwaniem od zajęć 
szkolnych, nauka jazdy ciągnikiem oraz praca maszynami rolniczymi. 

2. Zajęcia Praktyczne i praktyki zawodowe  realizowane są na szkolnych działkach 
dydaktycznych. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne  
w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek 
organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia ustawicznego, 
centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych, oraz przez 
pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem  
a daną jednostką. 

3. Uczniowie  uczestniczący w zajęciach praktycznych odbywanych na szkolnych 
działkach dydaktycznych i jednostkach o których mowa w ust. 2 mają obowiązek  
zaopatrzenia się we własnym zakresie  w odzież  roboczą oraz  używania jej  
w trakcie tych zajęć. 

 
§ 22 

 
Przedmioty ogólnokształcące 

1. Nauczanie przedmiotów ogólnokształcących oparte jest o plany nauczania 
opracowane przez nauczyciela zgodnie z obowiązującymi podstawami programowymi 
nauczania w danym roku szkolnym. 

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem 
jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania  
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z uwzględnieniem przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz 
podręczników z zakresu kształcenia ogólnego. 

3. Celem kształcenia ogólnego jest: 
1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, 

zasad, teorii i praktyk; 
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości 

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 
3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie. 
4. Zadaniem szkoły w kształceniu ogólnym jest: 

1) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim,  
w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,  

2) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, 
3) efektywność kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych - zgodnie  

z priorytetami Strategii Lizbońskiej jako kluczowe dla rozwoju cywilizacyjnego 
Polski oraz Europy, 

4) edukacja zdrowotna, której celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości  
o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska 
sprzyjającego zdrowiu, 

5) kształtowanie u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi 
indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, 
odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych 
ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, 
gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy 
zespołowej, 

6) kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury 
własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji oraz 
podejmowanie odpowiednich kroków w celu zapobiegania wszelkiej 
dyskryminacji. 

 
 

NAUCZYCIELE I  INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
 

§ 23 
 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, Dyrektor może 
tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-
zadaniowe. 

2. W zespole działają komisje przedmiotowe: 
1) komisja przedmiotów zawodowych; 
2) komisja  przedmiotów ogólnokształcących; 
3) komisja wychowawców  klasowych; 
4) zespół wychowawców internatu; 
5) zespoły klasowe. 

3. Pracą komisji przedmiotowej kieruje  przewodniczący powołany przez Dyrektora 
Zespołu na wniosek komisji. 

4. Cele i zadania komisji  przedmiotowej obejmują: 
1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,  
a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania; 
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2) wspólne opracowanie  szczegółowych kryteriów  oceniania uczniów oraz 
sposobów badania wyników nauczania; 

3) organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli; 
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, 

warsztatów szkolnych , a także w uzupełnieniu ich wyposażenia. 
5. Wspólne opiniowanie przygotowanych w Zespole autorskich  

i eksperymentalnych programów nauczania zawodowego. 
6. Opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do 

użytku w szkole. 
7. Nauczyciel ma prawo do wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku 

szkolnego. 
8. Pracę dydaktyczno - wychowawczą w zakresie poszczególnych przedmiotów 

nauczania prowadzą nauczyciele, którzy odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy oraz 
bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów. 

9. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczycieli należą:  
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 
2) zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego zgodnie  

z osiągnięciami współczesnej nauki, przy uwzględnieniu realizowanego programu 
nauczania; 

3) stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności, zainteresowań 
oraz pozytywnych cech charakteru, w oparciu o rozpoznanie potrzeb ucznia; 

4) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu  
o analizę ich przyczyn; 

5) bezstronność i obiektywizm w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich 
uczniów; 

6) dbałość o warsztat pracy; 
7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej; 
8) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub Koła zainteresowań 

powierzonego w ramach nadobowiązkowych zajęć poza lekcyjnych; 
9) ocenianie rytmiczne, kontrole frekwencje na każdej lekcji oraz bieżącego wpisu 

formatu zgodnie z rozkładem materiału; 
10)  nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia praktyczne, naukę jazdy 

samochodem, zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy; 

11) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby  
i zainteresowania uczniów; 

12) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
 

§ 24 
 

1. Nauczyciel-wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami,  
a w szczególności: 
1) tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie: 
a) inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów, 
b) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w Zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, 
c) wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału zgodnie z przepisami. 

2. Nauczyciel – wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w § 24 ust.1:  



21 
 

2) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 
3) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy pracy 

wychowawczej; 
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie i wychowawcami internatu; 
5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: poznania i ustalania potrzeb 

opiekuńczo- wychowawczych ich dzieci, „małej pedagogizacji”, włączania ich  
w sprawy życia klasy i Zespołu; 

6) współpracuje  z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami; 
7) formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane  

do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych. 
 

§ 25 
 

1. Nauczyciel wykonujący zadania opiekuna oddziału słuchaczy jest świadomym 
uczestnikiem procesu wychowawczego, tworzy warunki dla rozwoju osobowości 
słuchacza, jest animatorem życia zbiorowego w oddziale  oraz mediatorem  
w rozstrzyganiu spraw spornych wewnątrzklasowych i innych wynikłych z życia  
społeczności szkolnej . 

2. Nauczyciel – opiekun w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 
1) otacza indywidualną opieką każdego ze słuchaczy ze swojego oddziału; 
2) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddział , uzgadniając z nimi  

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu słuchaczy, a także wobec 
tych , którym jest potrzebna indywidualna pomoc i opieka. 

3. Nauczyciel – opiekun wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 

ZAKRES ZADA Ń I OBOWI ĄZKÓW KOORDYNATORA DS.BEZPIECZE ŃSTWA  
I PRACOWNIKA ODPOWIEDZIALNEGO  
ZA UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY  

 
§ 26 

 
1. Szkolny koordynator to funkcja społeczna, zatem nie posiada żadnych kompetencji 

kontrolnych ani sprawdzających. 
2. Zadaniem koordynatora jest głównie obserwacja istniejących w szkole i jej otoczeniu 

zjawisk dotyczących bezpieczeństwa. 
3. Obowiązkiem koordynatora jest: 

1) analizowanie potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa; 
2) ocenianie stanu bezpieczeństwa szkoły; 
3) inicjowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa; 

a) monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa uczniów, 
b) organizowanie wspólnych działań wychowawców, 
c) projektowanie spotkań z rodzicami, 
d) nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi oraz 
środowiskiem lokalnym. 

4. Cele działania koordynatora: 
1) ograniczenie agresji i przemocy w szkole; 
2) zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych; 
3) ograniczenie występowania uzależnień w szkole; 
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4) poprawa stanu bezpieczeństwa w szkole; 
5) wzmocnienie więzi pomiędzy nauczycielami, uczniami i ich rodzicami we 

wspólnym działaniu; 
6) budowanie relacji sprzyjających rozwiązywaniu problemów. 

5. Pracownik odpowiedzialny za udzielanie pierwszej pomocy. 
 
 

OBOWIĄZKI I PRAWA UCZNIÓW I SŁUCHACZY 
 

§ 27 
 

1. Uczniowie i słuchacze mają prawo do: 
1) właściwie zorganizowanego, zgodnego z własnymi zasadami higieny pracy 

umysłowej procesu kształcenia; 
2) warunków pobytu w Zespole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 
3) ochrony i poszanowania jego godności; 
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – 

wychowawczym; 
5) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia 

Zespołu, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra 
innych osób; 

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

postępów w nauce; 
8) pomocy w przypadku trudności w nauce; 
9) pełnej informacji na temat wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie  

z wszystkich przedmiotów; 
10) korzystania z pomieszczeń Zespołu, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki;  
11) wpływania na życie Zespołu przez działalność samorządową oraz  zrzeszania się  

w organizacjach młodzieżowych i społecznych działających w Zespole; 
12) opieki wychowawczej; 
13) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego; 
14) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej pomocy finansowej zgodnie  

z odrębnymi przepisami, w miarę możliwości finansowych Zespołu. 
2. Uczeń i słuchacz ma również prawo: 

1) znać program nauczania na dany rok szkolny wraz z wykazem lektur 
poszerzających i pogłębiających jego treść; 

2) korzystać z pomocy uczącego w uzyskiwaniu dodatkowych informacji na tematy 
budzące szczególne zainteresowania; 

3) do pomocy ze strony uczącego przy wyjaśnieniu niezrozumiałych zagadnień 
dotyczących bieżącego materiału; 

4) do pomocy w wyrównaniu zaległości w realizacji programu; 
5) w zakresie kontroli oceny i osiągnięć szkolnych uczeń ma prawo; 

a) znać zasady kontroli i oceny osiągnięć szkolnych z poszczególnych 
przedmiotów: jest o tych zasadach informowany przez nauczycieli na początku 
roku szkolnego, 

b) znać warunki i sposób klasyfikowania i oceniania, 
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c) do jawnej, systematycznie przeprowadzonej i uzasadnionej oceny swojej 
wiedzy i umiejętności, 

d) do oceny z poszczególnych przedmiotów  wyłącznie za wiadomości  
i umiejętności, 

e) do co najmniej do trzech ocen cząstkowych z każdego przedmiotu w okresie  
z różnych form kontroli, 

f) do oceny wszelkich zadań pisemnych w terminie dwóch tygodni z wyjątkiem 
języka polskiego, z którego poprawa zadań pisemnych może się odbyć  
w terminie do czterech tygodni, 

g) uczeń ma prawo do wglądu swoją pracę oraz do wnikliwej informacji na temat 
walorów i braków. 

 
§ 28 

 
1. Każdy uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Giebułtowie ma 

obowiązek: 
1) dbać o honor Zespołu, znać historię i hymn, szanować i wzbogacać jego tradycję; 
2) poznać sylwetkę Patrona Zespołu; 
3) szanować symbole Zespołu; 
4) godnie reprezentować Zespół na zewnątrz; 
5) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu 

Zespołu; 
6) przestrzegać zasad  kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli  

i innych pracowników Zespołu; 
7) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój; 
8) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole; 
9) przebywać w budynku w obuwiu zmiennym; 
10) posiadać „Dzienniczek Ucznia”.   

2. Podstawowym obowiązkiem ucznia i słuchacza jest ponadto systematyczna wytrwała 
praca nad wzbogaceniem swej wiedzy, co wyraża się w przygotowaniu się do zajęć 
poprzez: 
1) aktywny udział w procesie lekcyjnym; 
2) terminowe i samodzielne odrabianiu prac domowych; 
3) systematyczne powtarzanie i utrwalanie materiału programowego; 
4) korzystaniu ze wszystkich dostępnych źródeł wiedzy zalecanych przez 

nauczyciela przy realizacji programu nauczania; 
5) obowiązkowe posiadanie podręcznika wskazanego przez nauczyciela  

i prowadzenie zeszytu przedmiotowego, właściwe zachowanie się na lekcjach, 
punktualność; 

6) nie przeszkadzanie; 
7) przestrzeganie zasad aktywności  przyjętych na danych jednostkach lekcyjnych; 
8) nie korzystanie z niedozwolonych pomocy. 

 
§ 29 

 
1. Do uprawnień ucznia należy: 

1) możliwość dwukrotnego nie przygotowania do odpowiedzi w okresie, bez 
wyjaśniania przyczyn; 
a) z przedmiotów, których program realizowany jest w wymiarze jednej godziny 

tygodniowo, uczeń ma prawo tylko do jednego nieprzygotowania w okresie, 
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b) nie przygotowanie należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji, 
2) uczeń traci prawo do np. jeżeli została zapowiedziana lekcja powtórkowa  

co najmniej tydzień wcześniej; 
3) uczeń, który nie pisał zadania klasowego, w dniu w którym pisała cała klasa, 

może pisać zadanie w dodatkowym terminie (na inny temat); 
4) uczeń, który brał udział w zawodach sportowych szkolnych lub z ramienia klubu 

(do którego należy) lub innych imprezach szkolnych organizowanych po lekcjach, 
następnego dnia jest zwolniony z pytania z przedmiotów, które odbywały się  
w dniu zawodów; 

5) pierwszy dzień po przerwach świątecznych, zorganizowanych wyjazdach 
klasowych i przerwie semestralnej jest wolny od pytania i wszelkich form 
sprawdzianów pisemnych; 

6) po dłuższej (od jednego tygodnia wzwyż) usprawiedliwionej nieobecności w 
szkole uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi nie przygotowanie nie tracąc prawa 
do „np.”; 

7) uczeń ma prawo do zwolnienia z pytania z powodu udokumentowanych wydarzeń 
losowych zgłaszanych uczącym przez wychowawcę; 

8) ma prawo do nie pytania przy wylosowaniu „szczęśliwego numerka” w danym 
dniu. 

 
§ 30 

 
1. Uczniom i słuchaczom zabrania się: 

1) sprzedaży, nabywania i używania narkotyków; 
2) spożywania napojów alkoholowych (w przypadkach słuchaczy także spożywania 

alkoholu na terenie szkoły oraz przychodzenia na zajęcia w stanie nietrzeźwym); 
3) palenia papierosów (w przypadku słuchaczy na terenie Zespołu). 

 
§ 31 

 
Rozwijanie zainteresowań działalność pozalekcyjna i pozaszkolna. 

1. Uczeń ma prawo i obowiązek rozwijać swoje szczególne zainteresowania wybranym 
przedmiotem lub wybraną dziedziną życia kulturalnego przez: 
1) uczestniczenie w nadobowiązkowych zajęciach poza lekcyjnych  zgodnie  

z możliwościami organizacyjnymi Zespołu; 
2) udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych; 
3) udział w pracy kół zainteresowań na terenie Zespołu i innych placówek. 

2. Uczniowie klas drugich, trzecich, czwartych mają prawo do organizowania obozów 
naukowych trwających od 7 do 14 dni: 
1) sprawy socjalno- bytowe na obozie załatwiają rodzice, program dydaktyczny 

opracowują nauczyciele; 
2) zgodę na zorganizowanie obozu daje Dyrektor; 
3) w przypadku udzielenia nagany Dyrektora całej klasie traci ona prawo  

do organizowania obozu w danym roku szkolnym. 
3. Uczeń ma prawo: 

1) należeć do organizacji wychowawczych i społecznych działających na terenie 
Zespołu; 

2) wykonywać powierzone przez nie funkcje; 
3) wybierać i być wybieranym do władz Samorządu Uczniowskiego. 
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4. Uczeń, który nie przestrzega Statutu Zespołu, lekceważy naukę i inne obowiązki 
szkolne, nie może pełnić funkcji w Samorządzie. 

5. Uczeń ma obowiązek: 
1) współdziałać z kolegami w wykonywaniu zadań wynikających  

z działalności Samorządu Uczniowskiego, potrzeb środowiska i organizacji,  
do których należy; 

2) korzystać z możliwości udziału w życiu kulturalnym/ uczestniczyć w spektaklach 
teatralnych filmowych, koncertach, zwiedzaniu wystaw/, pracy społecznej na 
rzecz Zespołu i środowiska. 

6. Uczeń ma obowiązek i prawo godnego reprezentowania Zespołu- zgodnie  
z poleceniem wychowawcy i Dyrektora - w imprezach naukowych, kulturalnych, 
sportowych i innych organizowanych poza Zespołem przez władze oświatowe. 

7. Osiągnięcia ucznia w działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej bierze się pod uwagę 
przy ustaleniu oceny z zachowania. 

8. Uczeń, który posiada wybitne osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej lub pozaszkolnej ma 
prawo do indywidualnego traktowania w sprawach dydaktycznych. Przypadki takie 
każdorazowo rozpatruje Rada Pedagogiczna. 

9. Zajęcia pozalekcyjne lub odpracowanie lekcji w soboty może być organizowane  
w Zespole na wniosek uczniów zgłoszony przez Samorząd Uczniowski, samorządy 
klasowe lub na wniosek Dyrektora, ale za zgodą Samorządu Uczniowskiego i Rady 
Pedagogicznej. 

 
§ 32 

 
Dyscyplina i kultura bycia. 

1. Uczeń lub słuchacz ma obowiązek w sposób kulturalny odnosić się do nauczycieli, 
innych pracowników Zespołu oraz swoich kolegów. 

2. Uczeń lub słuchacz ma obowiązek systematycznego i punktualnego chodzenia na 
zajęcia szkolne: 
1) prawo prośby o usprawiedliwienie godzin nieobecności przysługuje rodzicom  

i opiekunom ucznia niepełnoletniego; 
2) w wypadku uczniów pełnoletnich należy honorować usprawiedliwienia 

przedkładane przez tych uczniów; 
3) usprawiedliwienie nieobecności należy doręczyć wychowawcy w ciągu trzech dni 

od ponownej obecności w szkole; 
4) każdy uczeń wpisuje usprawiedliwienie, podając powód nieobecności,  

do „Dzienniczka Ucznia”; 
5) w przypadku uczniów niepełnoletnich usprawiedliwienia podpisują Rodzice; 
6) uczniowie pełnoletni sami wpisują usprawiedliwienie i podpisują się; 
7) zwolnienia lekarskie należy wklejać do „Dzienniczka Ucznia”; 
8) nauczyciel ma prawo nie usprawiedliwić nieobecności; 
9) w przypadku wyjątkowo złej frekwencji ucznia lub całego oddziału wychowawca 

ma prawo wydać dodatkowe zarządzenia dyscyplinujące zespół; 
10) nieusprawiedliwione godziny mają wpływ na oceny z zachowania. 

3. Zwolnienia na wyjście ze szkoły w czasie godzin lekcyjnych wydaje na prośbę 
rodziców lub opiekunów wychowawca, a w czasie jego nieobecności Dyrektor lub 
jego zastępca. 

4. Uczeń lub słuchacz ma obowiązek szanować i pomnażać własną pracą oraz 
inicjatywami mienie społeczne w Zespole: 
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1) uczniowie odpowiadają za powierzone im w opiekę drogą przydziału gabinety 
przedmiotowe i sale lekcyjne; 

2) dekorują te pomieszczenia, utrzymują w nich porządek, dokonują drobnych 
napraw sprzętu; 

3) jeżeli uczeń lub słuchacz zniszczy sprzęt szkolny ma obowiązek usunąć szkody na 
własny koszt. 

5. Uczeń lub słuchacz ma obowiązek stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, 
pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności 
reagować na łamanie dyscypliny i każde zauważone zło. 

6. Gdy uczniowie lub słuchacze nie mogą uporać się z przejawami złego zachowania 
kolegów omawiają te zjawiska z wychowawcą lub Dyrektorem i ustalają środki 
zaradcze. 

7. Uczniowie lub słuchacze poznają, szanują i chronią przyrodę , dbają o zieleń wokół 
Zespołu, a na wycieczkach zachowują się zgodnie z przepisami o ochronie przyrody. 

8. Uczniowie lub słuchacze dbają o poprawność i kulturę słowa na co dzień, nie używają 
żadnych wulgaryzmów. 

9. Uczeń lub słuchacz ma obowiązek dbać o estetyczny, schludny wygląd: 
1) wytyczne dotyczące stroju uczniów; 

a) dziewczęta: bluzka zakrywająca ramiona sięgająca do połowy biodra, bez 
dużych dekoltów, w stonowanym kolorze, bez wulgarnych, obrażających  
i prowokujących napisów i nadruków, spódnica o długości przynajmniej  
do połowy uda, spodnie klasyczne bądź do kolan, stonowany makijaż i 
manicure, 

b) chłopcy: koszule z krótkim lub długim rękawem w stonowanym kolorze, bez 
wulgarnych, obrażających i prowokujących napisów i nadruków, spodnie 
klasyczne bądź do kolan, 

c) strój galowy ucznia lub słuchacza to dla dziewcząt spódnice i białe bluzki, a 
dla chłopców garnitury, białe koszule i krawaty, 

d) strój galowy obowiązuje w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego 
oraz w Dniu Edukacji Narodowej, 

e) dyrektor może wydać zarządzenie o przyjściu do szkoły w stroju galowym 
także w innych dniach, uzasadnionych wydarzeniami w życiu Zespołu. 

10. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, używania alkoholu  
i narkotyków pod jakąkolwiek postacią na terenie Zespołu, na imprezach 
zorganizowanych przez Szkołę  i w obecności pracowników Zespołu. Picie alkoholu  
i używanie środków narkotycznych należy do jednych z najpoważniejszych 
wykroczeń przeciw dyscyplinie szkolnej i podlega kolejnym karom, do skreślenia z 
listy uczniów włącznie. 

11. Uczeń lub słuchacz ma prawo do poszanowania godności własnej, dyskrecji  
w sprawach osobistych, a także stosunków rodzinnych, korespondencji, przyjaźni, 
uczuć. 

12. Uczeń lub słuchacz nie może być traktowany lekceważąco ani w sposób upokarzający 
go. 

13. Uczeń lub słuchacz ma prawo do życzliwego traktowania przez pracowników Zespołu 
wszystkich jego szkolnych problemów. 

14. Uczeń lub słuchacz respektuje wszystkie zarządzenia władz państwowych dotyczące 
Zespołu. 

15. Uczniów obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych na lekcjach: 
1) podczas trwania zajęć edukacyjnych telefony komórkowe powinny być 

wyłączone; 



27 
 

2) z telefonów komórkowych można korzystać na korytarzu podczas przerw 
międzylekcyjnych, przed i po zajęciach edukacyjnych; 

3) w szczególnych sytuacjach, takich jak uzasadniony, pilny kontakt z Rodzicami, 
uczeń może skorzystać z telefonu po uzyskaniu zgody od nauczyciela 
prowadzącego zajęcia bądź w innym przypadku na wyraźne polecenie 
nauczyciela. 

16. Istnieje zakaz korzystania z innych urządzeń elektronicznych (takich jak aparat 
cyfrowy, dyktafon, itp.) na terenie szkoły bez zgody nauczyciela. 

 
§ 33 

 
Sprawy zdrowia i socjalno – bytowe. 

1. Uczeń lub słuchacz ma prawo i obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje  
i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów, przestrzegać zasad higieny 
osobistej. 

2. Uczeń lub słuchacz ma prawo korzystania z usług służby zdrowia na terenie gminy 
Wielka Wieś Ośrodek Zdrowia w Szycach oraz ze stołówki szkolnej. 

3. W trudnych sytuacjach losowych uczeń może zwrócić się do organów Zespołu  
z prośbą o zapomogę lub bezpłatne obiady w stołówce szkolnej. 

4. Uczeń lub słuchacz ma prawo do uczestniczenia w zajęciach rekreacyjno- sportowych 
organizowanych przez szkołę  w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. 

5. Uczeń lub słuchacz ma prawo do pełnego odpoczynku w czasie ferii zimowych  
i świątecznych, w związku z tym na ten okres nie zadaje się uczniom prac domowych. 

6. Uczeń lub słuchacz ma prawo i do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 

7. Wszelkie akcje na terenie Zespołu związane z wydatkowaniem przez uczniów lub 
słuchaczy pieniędzy przeprowadzane są tylko za pośrednictwem wychowawcy. 

 
 

NAGRODY I KARY 
 

§ 34 
 

1. Za dobre wyniki w nauce i przykładną postawę, a także za sporadyczne a wyjątkowo 
pozytywne działania i ich efekty uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia  
i nagrody: 
1) pochwałę wychowawcy wobec klasy; 
2) pochwałę Dyrektora wobec klasy lub wszystkich uczniów Zespołu; 
3) dyplom uznania; 
4) nagrodę rzeczową; 
5) udział w wycieczce krajowej lub zagranicznej. 

2. Za wzorowe pełnienie funkcji w organizacjach, twórcze opracowanie określonego 
tematu, osiągnięcie wyróżniającego wyniku w olimpiadzie przedmiotowej, turnieju, 
konkursie, igrzyskach sportowych lub za inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt 
Zespołowi i rodzicom - oprócz przyznania uczniowi i słuchaczowi wyróżnień i nagród 
wymienionych w punkcie 1 odnotowuje się te osiągnięcia na świadectwie szkolnym 
oraz w księdze pamiątkowej uczniów szczególnie wyróżniających się. 

3. Za całokształt osiągnięć w nauce i pracy społecznej w roku szkolnym uczniowi  
i słuchaczowi może być przyznana nagroda im. Wincentego Witosa: 
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1) Zasady i tryb przyznawania nagrody im. Wincentego Witosa są ustalone przez 
Komisję Wychowawców Klasowych. 

4. Wymienione nagrody mogą być udzielane indywidualnie uczniom lub zespołom 
klasowym. 

5. Uczniowie, którzy na koniec roku  uzyskali ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych średnią ocen co najmniej 4,75, a z zachowania przynajmniej ocenę 
dobrą, otrzymują świadectwo z wyróżnieniem. 

6. Za nieprzestrzeganie ustaleń Statutu Zespołu, za lekceważenie nauki i innych 
obowiązków szkolnych, za złe zachowanie poza Zespołem, uczeń i słuchacz może być 
ukarany: 
1) upomnieniem wychowawcy udzielonym indywidualnie lub wobec klasy; 
2) upomnieniem lub naganą Dyrektora; 
3) upomnieniem lub naganą Dyrektora udzieloną publicznie wobec uczniów  

i słuchaczy; 
4) zawieszeniem prawa do pełnienia funkcji w organach Zespołu i do 

reprezentowania Zespołu na zewnątrz; 
5) zawieszeniem prawa do udziału w wyjazdach krajowych i zagranicznych 

organizowanych przez Zespół; 
6) skreśleniem z listy uczniów lub słuchaczy. 

7. Uczeń i słuchacz mogą być skreśleni z listy uczniów lub słuchaczy w przypadku:  
1) rażącego zaniedbania obowiązków szkolnych (opuszczenie ponad 80 godz. bez 

usprawiedliwienia), gdy w przypadku uczniów wszelkie podejmowane środki 
wychowawcze nie przynoszą efektów; 

2) wywierania demoralizującego wpływu na środowisko szkolne (ucieczki z lekcji, 
wulgarne słownictwo, łamanie zakazu palenia papierosów), gdy pomimo 
wyczerpania wszelkich możliwości oddziaływania na ucznia lub słuchacza, w ich 
postawie nie nastąpiły oczekiwane zmiany; 

3) zachowania się zagrażającego życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu innych osób, 
w Zespole i poza nim; 

4) dopuszczania się umyślnej  dewastacji mienia Zespołu oraz niszczenia  
i fałszowania dokumentacji szkolnej; 

5) dopuszczania się kradzieży mienia kolegów, pracowników bądź mienia Zespołu; 
6) stosowania przemocy wobec kolegów (pobicia, wymuszenia, wywieranie presji ); 
7) przynależności lub agitowania do związków zagrażających życiu lub zdrowiu oraz 

ograniczających wolność jednostki (niektóre sekty lub subkultury); 
8) łamania przepisów o przeciwdziałaniu alkoholizmowi (spożywania alkoholu lub  

przebywanie w stanie wskazującym na jego spożycie na terenie Zespołu i na 
imprezach organizowanych przez Zespół); 

9) naruszenia godności i nietykalności osobistej uczniów, nauczycieli, pracowników 
szkoły oraz innych osób; 

10) używania narkotyków, namawiania do używania narkotyków lub ich 
rozprowadzania na terenie Zespołu. 

8. Wykonanie kary wymienionej w § 34 ust.6 pkt 4-5, może zostać zawieszone na czas 
próby (nie dłuższy niż pół roku), jeśli uczeń uzyska poręczenie jednego z organów 
Zespołu. 

9. W razie zaistnienia zdarzenia o którym mowa w § 34 ust. 7 pkt.7. 3–10 , uczeń lub 
słuchacz mogą zostać skreśleni z listy uczniów bądź słuchaczy bez uprzedniego 
stosowania gradacji kar. 
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10. Uczeń lub słuchacz mogą również być skreśleni z listy uczniów lub słuchaczy, gdy ze 
względów organizacji Zespołu nie ma już oddziału, w którym mogliby powtórzyć rok 
nauki.  

11. Decyzję skreślenia ucznia lub słuchacza z listy uczniów lub słuchaczy podejmuje 
Dyrektor na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej  po zasięgnięciu opinii 
Samorządu Uczniowskiego lub Samorządu Słuchaczy. 

12. Uczeń może odwołać się od kary: 
1) do Dyrektora Zespołu od kary wymienionej w § 34 ust.6 pkt 1, 4, 5z; 
2) do Rady Pedagogicznej od kar wymienionych w § 34 ust.6 pkt 2- 3; 
3) do organu nadzorującego szkołę od kary wymienionej w § 34  ust. 7. 

13. Udzielenie uczniowi kary powoduje obniżenie oceny z zachowania. 
14. Wymienione kary mogą być udzielane indywidualnie uczniom i słuchaczom. 
15. O udzielonej karze wychowawca powiadamia rodziców lub opiekunów ucznia. 
 

 
WSPÓŁDZIAŁANIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

 
§ 35 

 
1. Rodzice i opiekunowie oraz nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach 

wychowania i kształcenia uczniów. 
2. Przewiduje się między innymi następujące formy współdziałania rodziców  

i opiekunów z nauczycielami: 
1) rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami, nauczycielami uczącymi ich 

dzieci, pedagogiem szkolnym, Dyrektorem Zespołu  i jego zastępcą; 
2) zebrania rodziców i opiekunów zwoływane przez wychowawcę przynajmniej dwa 

razy w ciągu semestru; 
3) tak zwany „ Dzień otwarty szkoły”, którego termin i przebieg określa Dyrektor 

Zespołu ; 
4) inne formy współpracy grupowej lub indywidualnej wprowadzane w miarę 

potrzeb. 
3. Formy współdziałania winny uwzględniać prawa rodziców i opiekunów do: 

1) znajomości Statutu Zespołu i innych dokumentów regulujących jego 
funkcjonowanie; 

2) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych Zespołu; 
3) wymiany informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów  

w nauce i przyczyn niepowodzeń szkolnych; 
4) uzyskiwania porad i konsultacji na temat predyspozycji ucznia do dalszego 

kształcenia się; 
5) wyrażania i przekazywania organom nadzorującym Zespół opinii na temat jego 

pracy. 
4. Rodzice i opiekunowie uczniów uczęszczających do Zespołu mają obowiązek: 

1) zapewnienia swoim dzieciom należytych warunków do nauki; 
2) dbać o regularne uczęszczanie ich dziecka do Zespołu. 

5. Rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia swych 
dzieci poprzez: 
1) bieżące kontakty; 
2) udział w spotkaniach okresowych; 
3) udział w zebraniach Rady Pedagogicznej po uzgodnieniu z przewodniczącym Rady 

Pedagogicznej Zespołu; 
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4) udział swoich reprezentantów działających w Radzie Rodziców; 
5) stałe spotkania z rodzicami, w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy 

wychowawcze odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 
6. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie  
i Zespole; 

2) zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; 
3) rzetelnej informacji na temat osobowości swego dziecka, jego zachowania, 

postępów i przyczyn trudności w nauce; 
4) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

swych dzieci; 
5) wyrażania i przekazywania Dyrekcji Zespołu oraz organom nadzorującym Zespół 

opinii na temat pracy szkoły. 
 
 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA 
WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

 
§ 36 

 
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 , określonej w odrębnych 
przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 
 

§ 37 
 

1. Ocenianie ma na celu : 
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach  

w tym zakresie; 
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  

o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno 

– wychowawczej. 
 

§ 38 
 

1. 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) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali określonej w § 41  
i 43; 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w § 48; 
4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych zgodnie ze skalą określoną w § 44 oraz 

trybem poprawiania o którym mowa w § 47; 



31 
 

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

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 
§ 39 

 
1. W ocenianiu wykorzystywane są różnorodne techniki sprawdzania osiągnięć 

szkolnych ucznia. 
2. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 

wychowania fizycznego, informatyki: 
1) decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie opinii 

wydanej przez lekarza; 
2) jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w pkt. 2 

uniemożliwia ustalenie  śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w takim 
przypadku w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się „ zwolniony”. 

3. Uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 
rozwojową, z afazją lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera może być 
zwolniony z nauki drugiego języka przez Dyrektora szkoły na wniosek rodziców albo 
pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej. 
1) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego 

przypadku w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się „ zwolniony”. 

4. Informacje o terminie, formie i zakresie planowanych pisemnych prac kontrolnych 
podawane są z tygodniowym wyprzedzeniem . 

5. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po tygodniowej (lub dłuższej) usprawiedliwionej 
nieobecności w szkole. 

6. Nie dokonuje się bieżącej oceny ucznia w uzasadnionych trudnych sytuacjach 
losowych. 

7. Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani przez nauczycieli i wychowawców  
o postępach w nauce i zachowaniu swoich dzieci na zebraniach z rodzicami oraz  
w indywidualnych kontaktach. 

8. W przypadku kształcenia zawodowego, dla którego podstawa programowa kształcenia 
w zawodach przewiduje  naukę jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia  z realizacji tych 
zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii. 

9. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji 
przebiegu nauczania wpisuje sie "zwolniony", a także numer i kategorię posiadanego 
przez ucznia prawa jazdy. 

 
§ 40 

 
1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

1) ocenianie bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych odbywa 
się w następujących formach:  
a) wypowiedź ustna będąca odpowiedzią na pytania nauczyciela, prezentacją 

rozwiązania zadania lub wykonaniem innego polecenia; 
b) wypowiedź ustna będąca prezentacją lub odczytaniem obszerniejszego 

materiału przygotowanego przez ucznia na zadany temat; 
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c) pisemna praca domowa; 
d) pisemna praca kontrolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności nabyte w 

ostatnich 3 zajęciach; 
e) pisemna praca kontrolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności nabyte  

na zajęciach obejmujących cały dział programowy lub kilka działów; 
f) pisemna praca kontrolna w formie próbnego zadania egzaminacyjnego; 
g) ćwiczenia praktyczne polegające na wykonaniu zadania według podanej 

instrukcji lub według własnej metody postępowania; 
h) ćwiczenia praktyczne polegające na wykonaniu zadania według podanej 

instrukcji i prezentacji jego wyników w formie ustnej lub pisemnej; 
i) ćwiczenie praktyczne polegające na zaprojektowaniu metody postępowania, 

wykonaniu zadania i zaprezentowaniu jego wyników w formie ustnej lub 
pisemnej; 

j) praca projektowa zlecona do wykonania samodzielnie lub w zespole; 
2) pisemne prace kontrolne § 39 ust.1 pkt 5 są zapowiadane co najmniej  

z tygodniowym wyprzedzeniem z określeniem zakresu materiału, przy czym nie 
może on obejmować całorocznych wiadomości, lecz węższy zakres materiału: 
a) pisemne prace kontrolne i wypowiedzi ustne nie mogą być formą kary, 
b) w ciągu dnia może się odbyć tylko jedna pisemna praca kontrolna,  

z wyprzedzeniem tygodniowym wpisana do dziennika lekcyjnego, 
3) odwołanie się ucznia od wystawionej mu oceny odbywa się zgodnie z zasadami 

klasyfikowania i oceniania; 
4) sposób kontroli i oceny powyższych obszarów aktywności regulowany jest przez 

przedmiotowe kryteria oceniania. 
 

§ 41 
 

1. Nauczyciele w terminie do 15 października informują uczniów, a rodziców (prawnych 
opiekunów) na pierwszym spotkaniu z rodzicami, o wymaganiach edukacyjnych 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach 
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

2. Nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych  
do uzyskania poszczególnych sródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. 

3. Wychowawca klasy w terminie do 15 października informuje uczniów, a rodziców 
(prawnych opiekunów) na pierwszym spotkaniu z rodzicami o warunkach i sposobie 
oraz kryteriach oceniania zachowania. 

4. Wymagania i kryteria ocen zachowania ustala Komisja Wychowawców Klasowych. 
5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 
4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
7) okazywanie szacunku innym osobom. 

6. Informacje o których mowa w § 40 ust.1 przekazywane są uczniom w formie ustnego 
wyjaśnienia. 

7. Informacje o których mowa w § 40 ust. 1 przekazywane są rodzicom (prawnym 
opiekunom) w formie ustnego wyjaśnienia na spotkaniu rodziców z wychowawcą  
i nauczycielami przedmiotu. 
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8. Fakt przekazania informacji o których mowa w § 40 ust.1 nauczyciel dokumentuje 
odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym. 

 
§ 42 

 
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

Szkoła nie udziela informacji o osiągnięciach ucznia osobom nieuprawnionym. 
2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel powinien 

ocenę uzasadnić. 
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu do 14 dni 

(przy pisemnych pracach kontrolnych z języka polskiego termin ten może być dłuższy 
– określony przedmiotowym systemem oceniania); 
1) prace te mogą też otrzymać do wglądu opiekunowie ucznia w czasie zebrań  

o charakterze wywiadówek. 
4. Ustalone przez nauczyciela oceny bieżące wpisywane są do dziennika lekcyjnego. 
5. Oceny bieżące ustala się wg następującej skali: 

1) stopień celujący (6); 
2) stopień bardzo dobry (5); 
3) stopień dobry (4); 
4) stopień dostateczny (3); 
5) stopień dopuszczający (2); 
6) stopień niedostateczny (1). 

6. Nie stosuje się znaków: + ; - przy ocenach bieżących, można jednak nagradzać 
aktywność znakiem + ,a ilość plusów niezbędna do otrzymania danej oceny pozostaje  
w gestii nauczyciela. 

7. Oceny zachowania ustala się wg następującej skali : wzorowe, bardzo dobre, dobre, 
poprawne, nieodpowiednie, naganne. 

9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń 
lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie 
indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej. 

10. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy 
oraz jak powinien dalej się uczyć. 

 
§ 43 

 
1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne  
w stosunku do ucznia , u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 
deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym 
wynikającym z programu nauczania . 

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel w szczególności bierze pod 
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 
wynikających ze specyfiki tych zajęć a także systematyczność udziału ucznia  
w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na 
rzecz kultury fizycznej. 
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§ 44 

 
1. Klasyfikowanie śródroczne polegające na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

ucznia z zajęć edukacyjnych, ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny  zachowania 
przeprowadza się raz w ciągu  roku szkolnego w ostatnim tygodniu poprzedzającym 
ferie zimowe. 

2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się wg skali jak w § 41 ust.5. 
3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki, szkoła 
zapewnia możliwość uzupełnienia braków z pomocą nauczycieli. 

 
§ 45 

 
1. Klasyfikowanie roczne z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym  
i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 

2. Roczne oceny klasyfikacyjne ustala się wg skali jak w § 42 ust.5. 
3. Oceny zachowania ustala się wg skali jak w § 42 ust.7. 

 
§ 46 

 
1. Na dwa tygodnie przed śródrocznym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca 
informują ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych ocenach 
śródrocznych. Fakt otrzymania informacji  uczniowie i rodzice potwierdzają 
podpisem. 

2. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady 
Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 
wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (opiekunów 
prawnych) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Wychowawca informuje uczniów ustnie o przewidywanych ocenach rocznych. Fakt 
otrzymania informacji uczniowie potwierdzają podpisem na odrębnej liście. Rodzice 
informowani są o przewidywanych ocenach rocznych na zebraniu. Fakt otrzymania 
informacji potwierdzają podpisem na odrębnej liście. W przypadku nieobecności 
rodziców wysyłana jest informacja listem poleconym. 

4. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena niedostateczna może być zmieniona tylko  
w wyniku egzaminu poprawkowego przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami lub § 47 i § 48  Statutu. 

 
§ 47 

 
1. Roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne , a roczną ocenę zachowania  -  wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 
nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

2. Wychowawca zobowiązany jest uwzględnić opinie o których mowa w § 46 ust.1 
ustalając ocenę zachowania. 

3. Roczna ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna  
z zastrzeżeniem § 49. 
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§ 48 
 

1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 
albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 
1) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć 

edukacyjnych w przypadku gdy: 
a) uczeń wykazuje właściwy stosunek do obowiązków szkolnych; 
b) ma chęci i motywacje do nauki; 
c) rokuje nadzieję; 
d) otrzyma pozytywną opinię wychowawcy. 

2. Uczeń może zdawać egzamin poprawkowy także po klasie programowo najwyższej. 
3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu  

z informatyki oraz wychowania fizycznego z których egzamin powinien mieć formę 
ćwiczeń praktycznych. 

4. Kontrolna praca pisemna i odpowiedź ustna egzaminu poprawkowego jest oceniana 
zgodnie  z kryteriami oceniania prac pisemnych oraz odpowiedzi ustnych zawartych   
w przedmiotowych systemach oceniania. 

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza 
się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu: 
1) W skład komisji do przeprowadzania egzaminów poprawkowych wchodzą; 

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 
przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący, 
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako 

członek komisji. 
7. Nauczyciel, o którym mowa w § 47 ust.6 pkt. b może być zwolniony z udziału  

w komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takiej 
sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako egzaminującego nauczyciela prowadzącego 
takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 
nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin, imię i nazwisko 
zdającego, skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu 
oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia  
i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. 

9. Uczeń, który z  przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez Dyrektora szkoły jednak nie później niż do końca września. 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza 
klasę. 

11. Pełna dokumentacja przebiegu egzaminu poprawkowego dołączona jest do arkusza 
ocen ucznia. 

 
§ 49 

 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku, lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 
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przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 
nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny.  

3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 
lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może 
wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 
przepisów, indywidualny program lub tok nauki. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  
w obecności innego nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć wskazanego 
przez Dyrektora Zespołu . 

6. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów- 
rodzice (prawni opiekunowie). 

7. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu  
z wychowania fizycznego i informatyki z których egzamin ma być przeprowadzony  
w formie ćwiczeń praktycznych. 
1) W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin klasyfikacyjny z zajęć 

praktycznych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń, ma 
formę zadań praktycznych, które realizowane są częściowo lub w całości w formie 
pisemnej. 

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

10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach 
ustnych i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

11. Pełna dokumentacja przebiegu egzaminu klasyfikacyjnego dołączona jest do arkusza 
ocen ucznia . 

12. 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 zajęć 
praktycznych. 

13. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. Ocena 
niedostateczna  
z egzaminu klasyfikacyjnego może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego zgodnie z § 47. 

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
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§ 50 
 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 
Zespołu jeżeli uznają, ze roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 
dydaktyczno wychowawczych: 
1) w przypadku potwierdzenia zastrzeżeń jak w § 49 ust.1 Dyrektor Zespołu powołuje    

komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,  
w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
edukacyjnych; 

2) termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 
    opiekunami); 
3) w skład komisji wchodzą; 

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 
przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c) dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne, 
d) nauczyciel, o którym mowa w § 49 ust.3 pkt. b może być zwolniony z udziału  

w komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takiej 
sytuacji dyrektor  powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 
edukacyjne, 

4) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 
oceny; 

5) ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 
egzaminu  poprawkowego, z zastrzeżeniem § 47 ust.1; 

6) z pracy komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, 
termin sprawdzianu, pytania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ocenę ustaloną  
przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 
ustnych odpowiedziach; 

7) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu  
w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu; 

8) przepisy ust.1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, ze 
termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 
poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

3. Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych: 
1) uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż 

przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna; 
2) prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej; 
3) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest obowiązany dokonać analizy 

zasadności wniosku, o którym mowa w § 49 ust.2 pkt 1; 
4) nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie 

obowiązków określonych w § 50 w oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć 
lub utrzymać; 
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5) nauczyciel może przed posiedzeniem klasyfikacyjnym dokonać sprawdzenia 
wiedzy i umiejętności ucznia, w formach stosowanych przez nauczyciela,  
w obszarze uznanym przez nauczyciela za konieczne; 

6) ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania. 
 

§ 51 
 

1. Do zadań i obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy: 
1) systematyczne przygotowanie się do zajęć edukacyjnych; 
2) usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach; 
3) regularne odrabianie zajęć domowych; 
4) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych 

wymaganych przez nauczyciela; 
5) pisanie każdej pracy kontrolnej; 
6) aktywne uczestnictwo w zajęciach; 
7) na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązanie się z obowiązków 

na wychowaniu fizycznym, technice, plastyce i muzyce. 
 

§ 52 
 

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

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

3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej o której 
mowa w ust.4. uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co 
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

4. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej 
dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

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

6. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 
roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 
programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych  
w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej  
z zastrzeżeniem § 52 pkt 4. 
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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA 

WEWNĄTRZSZKOLNEGO W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH  
(ZAOCZNA FORMA KSZTAŁCENIA) 

 
§ 53 

 
1. W ocenianiu wykorzystywane są różnorodne techniki sprawdzania osiągnięć 

szkolnych słuchacza. 
2. Informacje o terminie i formie planowanych egzaminów podawane są  

z wyprzedzeniem jednego miesiąca na szkolnej stronie www i na tablicy ogłoszeń 
przez Dyrektora Szkoły. 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne na miesiąc przed egzaminem 
informuje słuchaczy czy spełniają warunki dopuszczenia do egzaminu 
semestralnego i podaje zakres planowanych egzaminów i wpisuje te 
informacje do dziennika lekcyjnego. 

3. Ocenie podlegają następujące obszary aktywności słuchacza: 
1) prace kontrolne; 
2) egzamin ustny; 
3) egzamin pisemny; 
4) egzamin praktyczny. 

4. Sposób kontroli i oceny powyższych obszarów aktywności regulowany jest przez 
przedmiotowe systemy oceniania. 

5. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe mogą być prowadzone w systemie przedmiotowym 
lub modułowym: 
1) warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu kwalifikacyjnego jest 

uzyskanie zaliczenia końcowego testu zawodowego – zdobycie 50% 
pozytywnych odpowiedzi; 
a) test składa się z 50 zadań jednokrotnego wyboru ( 1 odpowiedź z 4 podanych 

jest prawidłowa), 
b) zadania dotyczą każdego przedmiotu zawartego w planie nauczania w ilości 

proporcjonalnej do ilości godzin przewidzianych na poszczególne przedmioty, 
c) każdy nauczyciel ponadto może przeprowadzić we własnym zakresie dowolną 

liczbę testów w celu bieżącej oceny wyników nauczania i informacji dla 
uczestników kursu. 

2) warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia Kwalifikacyjnego Kursu 
Zawodowego w systemie modułowym jest; 
a) zaliczenie wszystkich modułów (forma testu zaliczeniowego lub zadania 

praktycznego), 
b) zaliczenie końcowego testu zawodowego (test składa się z 40 zadań 

jednokrotnego wyboru – zdobycie 50% pozytywnych odpowiedzi), 
c) minimum 50% frekwencja na zajęciach, 
d) zaliczenie praktyki zawodowej, 
e) w przypadku Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego R.03 Prowadzenie 

produkcji rolniczej zaliczenie przepisów ruchu drogowego oraz nauki jazdy 
ciągnikiem/ założenie profilu kandydata na kierowcę kat. T. 
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§ 54 
 

1. Nauczyciele w terminie do 15 października informują słuchaczy o wymaganiach 
edukacyjnych wynikających z opracowanego  przez siebie programu nauczania oraz 
sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy. 

2. Poziom wymagań edukacyjnych  odpowiadających poszczególnym stopniom 
nauczyciel opisuje w rozkładzie materiału. 

3. Informacje o których mowa w § 53 ust.1 przekazywane  są słuchaczom w formie 
ustnego wyjaśnienia. 

4. Fakt przekazania informacji o których mowa w § 53 ust.1 nauczyciel dokonuje 
odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym. 

 
§ 55 

 
1. Oceny są jawne dla słuchacza, szkoła nie udziela informacji o osiągnięciach słuchacza 

osobom nieuprawnionym. 
2. Na prośbę słuchacza nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne słuchacz otrzymuje do wglądu  

na własną prośbę. Słuchacz zobowiązany jest do napisania jednej pracy kontrolnej  
z każdego przedmiotu w semestrze. 

4. W przypadku oceny niedostatecznej z pracy kontrolnej obowiązany jest wykonać  
w terminie określonym przez nauczyciela drugą pracę kontrolną.  

5. Prace kontrolne przechowywane są do momentu ukończenia szkoły przez danego 
ucznia. 

6. Ustalone przez nauczyciela oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego. 
7. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchacz może uzyskać tylko 

jedną ocenę. 
8. Oceny ustala się wg następującej skali: 

1) stopień celujący (6); 
2) stopień bardzo dobry (5); 
3) stopień dobry (4); 
4) stopień dostateczny (3); 
5) stopień dopuszczający (2); 
6) stopień niedostateczny (1).; 

9. Nie stosuje się znaków: + ; -. 
 

§ 56 
 
Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - 
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku 
do słuchacza, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty 
rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym  
z programu nauczania. 
 

§ 57 
 

1. Słuchacz jest promowany po każdym semestrze. 
2. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne 

przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych 
w szkolnym planie nauczania. 
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3. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej 
dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane 
w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego 
na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny 
uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

4. Do egzaminu semestralnego może być również dopuszczony słuchacz, który nie 
uczęszczał z przyczyn usprawiedliwionych na obowiązkowe konsultacje, pod 
warunkiem, że z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny wyższe od 
niedostatecznej. 

5. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest 
obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego 
odpowiednio konsultacje, drugą pracę kontrolną. 

6. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z danego 
przedmiotu oceny uznanej  za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

1) Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje ustalanie ocen bieżących, m.in.: 
a) z odpowiedzi ustnych, 
b) z pracy słuchacza na zajęciach, 
c) z krótkich sprawdzianów wiedzy i umiejętności, 
d) z wykonania zadania praktycznego,  
e) i z obowiązkowej pisemnej pracy kontrolnej. 

2) Nauczyciel, ustalając ocenę z danych zajęć edukacyjnych, która skutkuje 
dopuszczeniem do egzaminu semestralnego, bierze pod uwagę ocenianie 
bieżące i pracę kontrolną. 

7. Do egzaminu semestralnego może być dopuszczony słuchacz, któremu Rada 
Pedagogiczna wyraziła zgodę na indywidualny tok nauczania , pod warunkiem, że  
z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny wyższe od niedostatecznej. 

8. Słuchacz, którzy z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów 
semestralnych w wyznaczonym terminie , zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym, 
wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu. 

9. Termin dodatkowy, o którym mowa w § 57 ust. 8, oraz egzamin poprawkowy  
powinien być wyznaczony po zakończeniu semestru jesiennego najpóźniej do końca 
lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego najpóźniej do dnia 31 sierpnia. 

10. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki 
składa się z części pisemnej i ustnej. Semestralną ocenę klasyfikacyjna ustala się na 
podstawie uzyskanych wyników. 

11. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne przeprowadza się w formie 
pisemnej albo ustnej. 

12. (uchylony) 
13. W szkole policealnej i prowadzonej w formie zaocznej słuchacz zdaje w każdym 

semestrze egzaminy semestralne, w formie pisemnej, z dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych kształcenia zawodowego podstawowych dla zawodu, w którym się 
kształci. 

14. Wyboru obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego podstawowych 
dla zawodu, o których mowa w § 57 ust.13, dokonuje Rada Pedagogiczna. Informację 
o wybranych zajęciach podaje sie do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach 
w każdym semestrze. 

15. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego , jeżeli z części 
pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę klasyfikacyjną co najmniej bardzo dobrą, 
oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach i uzyskał oceny uznane za pozytywne  
w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 
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16. Zwolnienie, o którym mowa w § 57 ust. 15 , jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu 
semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny 
klasyfikacyjnej zgodnej z ocena uzyskaną z egzaminu semestralnego w formie 
pisemnej.  

17. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie spełnił warunków określonych odpowiednio  
w § 57 ust. 3-6, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje 
skreślony z listy słuchaczy. 

18. Ocenione i zatwierdzone egzaminacyjne prace pisemne końcowe z dwóch semestrów 
programowo najwyższych przechowuje się w szkole przez dwa lata. 

19. Egzamin semestralny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego 
praktycznego ma formę zadania praktycznego, które realizowane jest częściowo lub  
w całości w formie pisemnej. 

20. Do egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym oraz egzaminu poprawkowego 
stosuje się przepisy § 57 ust. 6 - 16. 

21. Z egzaminu semestralnego, z egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym oraz 
egzaminu poprawkowego sporządza sie protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 
2) imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin, 
3) termin egzaminu, 
4) imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystapili do egzaminu, 
5) oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy. 

22. Do protokołu, o którym mowa w pkt 21, dołącza się: 
1) prace egzaminacyjne słuchaczy - w przypadku egzaminu w formie pisemnej, 
2) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań wraz ze zwięzłą 

informacja o odpowiedziach słuchaczy w przypadku egzaminu w formie ustnej, 
3) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania wraz ze zwięzła informacja 

o wykonaniu zadań praktycznych - w przypadku egzaminu w formie zdania 
praktycznego. 

 
§ 58 

 
1. Słuchacz, który w wyniku semestralnej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną  

z jednych albo dwóch egzaminów semestralnych może zdawać egzamin 
poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy może być przeprowadzony po każdym semestrze. 
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza  nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego lub po 
zakończeniu semestru wiosennego w terminie nie później niż do dnia 31 sierpnia. 

4. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i zostaje 
skreślony z listy słuchaczy decyzją Dyrektora Szkoły. 

5. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się  
z części pisemnej i części ustnej, z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin 
poprawkowy zdaje się w formie ustnej. 

6. (uchylony) 
7. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi 

wyznaczono, zgodnie z § 57 ust. 7, dodatkowy termin egzaminu semestralnego. 
8. Dyrektor szkoły dla dorosłych może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru  

na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną 
słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych. 
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9. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. 
wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 
może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia  
w danej szkole. 

 
§ 59 

 
1. Pytania do pisemnego egzaminu semestralnego ustala nauczyciel prowadzący 

zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu 
2. Pytania do ustnego egzaminu semestralnego i końcowego przygotowuje nauczyciel 

prowadzący zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu w formie zestawów, których 
liczba musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących do egzaminu. 

3. Spośród przygotowanych przez nauczyciela zestawów słuchacz odpowiada na jeden  
z losowo wybranych zestawów pytań po 20 minutowym czasie przygotowania. 

4. Po wylosowaniu pytania słuchacz nie ma prawa do zamiany zestawu. 
5. Oceny z egzaminów pisemnych i ustnych są jawne i wpisywane do dziennika 

lekcyjnego i indeksu słuchacza. 
6. Z przeprowadzonego egzaminu ustnego nauczyciel sporządza protokół zgodnie z § 57 

pkt 21 i 22 . 
7. Egzamin semestralny w formie zadania praktycznego przeprowadza się na podstawie 

zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. 
Słuchacz losuje jedno zadanie. 

 
§ 60 

 
1. Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania 

nauki zalicza się zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę 
klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania  
na te zajęcia. 

2. Słuchaczowi, który w okresie trzech lat przed podjęciem nauki w szkole zdał egzamin 
eksternistyczny z programu nauczania zajęć edukacyjnych występujących w szkolnym 
planie nauczania, zalicza się te zajęcia  i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania  
na nie. 

3. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w § 60 ust. 1,2, w dokumentacji przebiegu 
nauczania wpisuje się, "zwolniony", oraz podstawę prawną zwolnienia. 

 
§ 61 

 
1. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu  

w całości jeżeli przedłoży on: 
1) świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Rolniczej, Ogrodniczej lub pokrewnej; 
2) uzyskane przed rozpoczęciem nauki świadectwo zdanego egzaminu na tytuł 

robotnika wykwalifikowanego (czeladnika) lub dyplom mistrza w zawodzie,  
w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego 
Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym lub Konfederacji szwajcarskiej; 

3) zaświadczenie wydane przez stosowny Urząd Gminy o przepracowaniu na roli 
okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki, przewidzianego dla danego 
zawodu; 
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4) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie  
w zawodzie, w którym sie kształci, okresu co najmniej równego okresowi 
kształcenia przewidzianego dla danego zawodu. 

2. Dyrektor Zespołu zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu  
w części jeżeli przedłoży on: 

1) uzyskane przed rozpoczęciem nauki świadectwo zdanego egzaminu na tytuł  
robotnika wykwalifikowanego (czeladnika) lub dyplom mistrza w zawodzie 
wchodzącym w zakres zwodu, w którym się kształci, świadectwo 
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe -  
w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym sie kształci, lub 
dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym 
handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 
Konfederacji szwajcarskiej; 

2) zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające przepracowanie  
       w zawodzie  wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, okresu co 
najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu 
wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci; 
3) zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające zatrudnienie  
       w zawodzie,  w którym się kształci lub w zawodzie wchodzącym w zakres 
zawodu, w którym się kształci. 

3. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub z części z obowiązku odbycia 
praktycznej nauki zawodu, w dokumentacji wpisuje się ,,Zwolniony w całości  
z praktycznej nauki zawodu” lub „Zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu” 
oraz podstawę prawną . 

4. Słuchacz, który został zwolniony w części z odbycia praktycznej nauki zawodu jest 
zobowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu w terminie i czasie  
wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu.  

5. Zwalnia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych "podstawy 
przedsiębiorczości" jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły dającej 
wykształcenie średnie, potwierdzające zrealizowanie tych zajęć. 

6. W przypadku zwolnienia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych 
"podstawy przedsiębiorczości" w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" oraz rodzaj świadectwa będacego podstawa 
zwolnienia i datę jego wydania. 

7. Zaświadczenie, o którym mowa w § 61 ust. 2 pkt 3, przedkłada się Dyrektorowi 
Zespołu w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej 
nauki zawodu. 

8. Zwolnienie, o który mowa w § 61 ust. 2, może nastąpić po ustaleniu Dyrektora 
Zespołu wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym 
słuchacz się kształci, i dla zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu. 

 
§ 62 

 
Słuchacz kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 
semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane  
w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne  
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach 
programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 
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ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 
 

§ 63 
 

1. Za udzielanie i organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Zespole 
odpowiedzialny jest Pedagog Szkolny. 

2. Do zadań pedagoga należy w szczególności: 
1) rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia;  

2) udzielanie porad i konsultacji;  
3) udzielanie rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń;  
4) prowadzenie zajęć specjalistycznych;  
5) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej. 
 

 
ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ZESPO ŁU 

 
§ 64 

 
1. Dyrektor Zespołu powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, wyznacza 

jej przewodniczącego oraz zarządzeniem określa zadania Komisji. 
2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna: 

1) opracowuje program promocji szkoły; 
2) na podstawie decyzji Kuratora Oświaty w Krakowie opracowuje terminy rekrutacji 

na dany rok szkolny do szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych, 
terminy składania dokumentów i potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej 
szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, trzech 
wybranych zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, sposobów 
punktowania innych osiągnięć kandydatów oraz zasad rekrutacji; 

3) ustala listę kandydatów zwolnionych z procedury rekrutacyjnej; 
4) z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza protokół. 

3. Zarządzenie Dyrektora w sprawie rekrutacji określa: 
1) minimalny próg punktowy warunkujący przyjęcie do danego typu szkoły; 
2) wykaz trzech punktowanych przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum; 
3) sposób przyjmowania uczniów zwolnionych ze zdawania egzaminu 

gimnazjalnego; 
4) tryb odwoływania się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej  

do Dyrektora Zespołu; 
5) inne sprawy istotne dla sprawnego przeprowadzenia rekrutacji do szkoły. 

 
§ 65 

 
1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej jest ukończenie 

gimnazjum. 
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2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje łączna 
liczba punktów uzyskanych za: 
1) szkolne osiągnięcia ucznia; 
2) egzamin przeprowadzony na zakończenie nauczania gimnazjalnego; 
3) inne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

3. Przyjmuje się następujący sposób punktacji: 
1) za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech 

wybranych zajęć edukacyjnych można uzyskać maksymalnie – 80 pkt., ustalając 
wartość punktową oceny następująco; 
a) celujący 20 pkt., 
b) bardzo dobry 18 pkt., 
c) dobry 15 pkt., 
d) dostateczny 10 pkt., 
e) dopuszczający 2 pkt. 

4. Za wynik egzaminu przeprowadzonego na zakończenie gimnazjum można uzyskać 
maksymalnie - 100 pkt. 

5. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego,   
liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć 
edukacyjnych do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.   

6. Za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum uczeń może 
uzyskać maksymalnie 20 pkt. 

7. Maksymalna łączna liczba punktów wynosi – 200. 
 

§ 66 
 

1. Kandydaci do klas pierwszych będą mogli składać dokumenty do wybranych przez 
siebie klas w terminie ustalonym przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły zawodowej powinni 
posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.  

 
§ 67 

 
1. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w danym typie szkoły, którzy 

przekroczyli minimalny próg punktowy - o ich przyjęciu decyduje wyższa liczba 
uzyskanych punktów. 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym 
pierwszeństwo mają: 
1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 

osoby umieszczone w rodzinach zastępczych; 
2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym 

ustalono indywidualny program lub tok nauki; 
3) kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej  
w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na 
stan zdrowia kandydata. 

3. Ogłoszenie wyników rekrutacji następuje w formie indywidualnej informacji 
udzielanej osobiście kandydatowi w sekretariacie szkoły. 
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4. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji uczeń nie przyjęty do szkoły ponadgimnazjalnej, 
może odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej do Dyrektora 
Zespołu w ciągu trzech dni po ogłoszeniu list przyjętych. 

5. W razie wolnych miejsc do szkół ponadgimnazjalnych Zespołu kandydaci, którzy nie 
zostaną zakwalifikowani do innej wybranej przez siebie szkoły, będą mogli  
w terminach corocznie określonych przez Dyrektora Zespołu złożyć dokumenty  
w tutejszym Zespole. Lista zakwalifikowanych kandydatów będzie tworzona  
na podstawie rankingu punktowego uwzględniającego elementy wymienione w § 65. 

 
§ 68 

 
1. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program 

obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego 
przedmiotu, przyjmowani są  bez uczestniczenia w procedurze rekrutacyjnej  
do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej o określonym profilu bądź 
kierunku kształcenia. 

2. Uczniowie zwolnieni z przyczyn losowych ze zdawania egzaminu gimnazjalnego 
przyjmowani są bez uczestniczenia w procedurze rekrutacyjnej. 

 
§ 69 

 
Uczeń może zmienić w trakcie nauki profil lub kierunek kształcenia za zgodą Dyrektora 
Zespołu, jeżeli pozwala na to organizacja pracy w Zespole i jeżeli zda na ocenę wyższą niż 
niedostateczna egzaminy klasyfikacyjne z przedmiotów, które nie znajdowały się w planie 
nauczania w profilu bądź kierunku, w którym się kształcił. 
 

§ 70 
 
Zasady rekrutacji do Szkół dla dorosłych. 

1. Dyrektor Zespołu powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, wyznacza 
jej przewodniczącego oraz  zarządzeniem określa zadania Komisji 

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna: 
1) na podstawie decyzji Kuratora Oświaty w Krakowie opracowuje terminy rekrutacji 

na dany rok szkolny do szkół dla dorosłych, terminy składania dokumentów oraz 
zasad rekrutacji;  

2) z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza protokół. 
 

 
§ 71 

 
1. Absolwenci Zasadniczych Szkół Zawodowych mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy 

drugiej Liceum Ogólnokształcącego uczącego w systemie zaocznym 
2. O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej mogą ubiegać się absolwenci 

liceów lub techników. 
3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły średniej zawodowej  

i szkoły policealnej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na 
podstawie odrębnych przepisów. 
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§ 72 
 

1. Przyjęciu kandydatów na semestr  pierwszy szkoły średniej zawodowej na 
podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz na semestr pierwszy szkoły 
policealnej decyduje Komisja na podstawie rozmowy Kwalifikacyjnej. 

2. Dyrektor Zespołu może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli 
liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje 
szkoła. 

3. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w danym typie szkoły  
o przyjęciu decyduje większa ilość uzyskanych punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. 

4. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna może zwolnić z rozmowy 
kwalifikacyjnej kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły policealnej  
na podstawie zaświadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu wstępnego lub 
rozmowy kwalifikacyjnej do szkoły wyższej, jeżeli kandydat ubiega się o przyjęcie do 
szkoły o tym samym lub pokrewnym kierunku kształcenia. 

5. Laureaci turniejów dla uczniów szkół zasadniczych zawodowych przyjmowani  
są do szkół średnich na podbudowie programowej szkoły zasadniczej niezależnie  
od kryteriów, o których mowa w ust. 1. 

6. Laureaci i finaliści olimpiad przyjmowani są do szkół policealnych niezależnie  
od kryteriów, o których mowa w ust. 1. 

 
§ 73 

 
1. Ogłoszenie wyników rekrutacji następuje w formie umieszczonych w gablotach 

Zespołu list słuchaczy przyjętych do klas pierwszych. 
2. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji słuchacz nie przyjęty do szkoły, może odwołać się  

od decyzji Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej do Dyrektora Zespołu w ciągu 
trzech dni po ogłoszeniu list przyjętych. 

 
§ 74 

 
Słuchacz Zespołu może zmienić w trakcie nauki kierunek kształcenia, za zgodą Dyrektora 
Zespołu, jeżeli pozwala na to organizacja pracy w Zespole i jeżeli zda na ocenę wyższą niż 
niedostateczna egzaminy klasyfikacyjne z przedmiotów, które nie znajdowały się w planie 
nauczania w kierunku, w którym się kształcił. 
 
 

§ 75 
 

W kwestiach nieuregulowanych we wcześniejszych przepisach dotyczących rekrutacji stosuje 
się zasady określone w aktualnym rozporządzeniu MEN w sprawie warunków przyjmowania 
uczniów do szkół publicznych. 
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POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 
§ 76 

 
1. Zmian w statucie dokonuje Rada Pedagogiczna. 
2. Jednolity tekst Statutu został przyjęty przez Radę Pedagogiczną Uchwałą  

nr 6/2015/2016 z dnia 27 sierpnia 2015 roku i obowiązuje od dnia uchwalenia. 
3. Z dniem 27 sierpnia 2015 roku traci moc statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Wincentego Witosa w Giebułtowie z dnia 28 sierpnia 2014 roku. 
 
 
 


