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R o z d z i a ł  1  
 Informacje o szkole 

 
§ 1 

1. Statut dotyczy Technikum im. 59. Pułku Piechoty Wielkopolskiej, wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Ekonomiczno – Logistycznych w Inowrocławiu.  

2. Siedzibą szkoły jest budynek położony w Inowrocławiu przy ulicy J. Krzymińskiego 8. 

3. Zabudowania szkoły wraz z terenem przyległym i boiskiem sportowym zajmują          

powierzchnię 1,2 ha. 

§ 2 

1. Ministerstwo Oświaty powołało do życia Liceum Handlowe zarządzeniem z dnia              

4 kwietnia 1950 roku. Liceum mieściło się wówczas w gmachu przy ul. Sienkiewicza 15.  

2. Gmach obecnej szkoły oddano do użytku w 1964 roku. Dnia 16 września 1974 roku 

szkoła otrzymała nazwę Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mariana Buczka  

w Inowrocławiu. Decyzja ta stanowi załącznik do Zarządzenia Urzędu Wojewódzkiego  

w Bydgoszczy, Kuratorium Okręgu Szkolnego z dnia 16 września 1974 roku KOS II/R-

031/66/74. Decyzją Kuratorium Oświaty z dnia 15 grudnia 1992 roku dokonano zmiany 

nazwy szkoły na Zespół Szkół Ekonomicznych i Handlowych. 

3. Uchwałą nr XXXV/284/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 2002 roku, 

zmieniono nazwę szkoły z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Handlowych na Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 4 z siedzibą w Inowrocławiu. 

4. Uchwałą nr XXX/301/2009 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 maja 2009 roku, 

nadano Technikum wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4  

w Inowrocławiu, imię 59. Pułku Piechoty Wielkopolskiej. 

5. Uchwałą nr VIII/76/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 25 czerwca 2019 roku, 

zmieniono nazwę szkoły z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu na 

Zespół Szkół Ekonomiczno – Logistycznych w Inowrocławiu. 

§ 3 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Inowrocławski. 

2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty. 

3. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister 

Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. 

4. Szkoła jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu 

Powiatu Inowrocławskiego. 

5. Szkoła na podstawie odrębnych przepisów prowadzi rachunek dochodów własnych. 
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6. Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych (dużej i małej) o treści: „Zespół Szkół 

Ekonomiczno – Logistycznych w Inowrocławiu”. 

7. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej, elektronicznej  

i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami. W niektórych formach dokumentacji 

stosuje się zapis: Technikum im. 59. Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Inowrocławiu. 

8. Szkoła posiada logo. Zasady jego stosowania, z uwzględnieniem właściwej reprodukcji 

kształtów, kolorów i typografii, określone są w § 77 ust. 7 – 11. 

§ 4 

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpłatne nauczanie w zakresie obowiązku nauki, 

umożliwiające uzyskanie wykształcenia średniego, w tym dyplomu zawodowego po 

zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie oraz uzyskanie świadectwa 

dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

2. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 5 lat. 

3. Szkoła prowadzi kształcenie w zawodach: 

1) technik ekonomista – 331403; 

2) technik logistyk – 333107;  

3) technik spedytor – 333108;  

4) technik reklamy – 333907; 

5) technik handlowiec – 522305; 

6) technik rachunkowości – 431103. 

4. W okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2023 r. szkoła prowadzi klasy 

czteroletniego technikum w zawodach: 

1) technik ekonomista – 331403; 

2) technik logistyk – 333107; 

3) technik spedytor – 333108; 

4) technik reklamy – 333907; 

5) technik organizacji reklamy – 333906; 

6) technik handlowiec – 522305. 

5. Uczniem szkoły może być osoba, która posiada świadectwo szkoły podstawowej oraz 

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktyk zawodowych. 

6. Szczegółowe zasady przyjmowania kandydatów do szkoły określają odrębne przepisy. 

7. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do biblioteki szkolnej oraz gabinetu profilaktyki 

zdrowotnej. 
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§ 5 

1. Egzamin maturalny, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz egzamin 

zawodowy, przeprowadza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 

2. Dyplom zawodowy otrzymują uczniowie po zdaniu egzaminów zawodowych lub 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, na podstawie odrębnych 

przepisów prawa oświatowego. 

3. Uczniowie, którzy spełniają kryteria na podstawie obowiązujących przepisów, otrzymują 

świadectwa promocyjne, świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości, a także 

dyplom uzyskania tytułu zawodowego. 

4. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia 

zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. 
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R o z d z i a ł  2  

Cele i zadania szkoły 

Misja szkoły 

Jesteśmy szkołą bezpieczną, dynamiczną, nowoczesną, ale jednocześnie z tradycjami. 
Mamy bogatą ofertę edukacyjną oraz dostosowujemy wymagania do indywidualnych 
możliwości uczniów, zapewniając im wszechstronny rozwój. Tworzymy równe szanse dla 
wszystkich, przygotowując uczniów do dalszego kształcenia zgodnie z potrzebami rynku 
pracy. 

Realizujemy swoje zadania w oparciu o wszystkie kompetencje pracowników 
współpracujących z rodzicami i społecznością lokalną oraz tworząc dobry klimat, 
pozwalający wszystkim uczniom w pełni rozwijać swoje talenty, kształcić osobowości  
i umiejętności społeczne. 

§ 6 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawach programowych dla technikum 

uwzględniając cele i zadania wychowawczo – profilaktyczne, zgodnie ze swym 

charakterem opisanym w statucie. 

2. Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne, w tym: 

1) szkolny zestaw programów nauczania kształcenia ogólnego, który uwzględniając 

wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia 

dydaktycznego; 

2) szkolny zestaw programów kształcenia w zawodzie, który zakłada przygotowanie 

uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy 

zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy; 

3) program wychowawczo – profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy 

wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

3. Szkoła organizuje nauczanie wybranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym  

i przedmiotów uzupełniających zgodnie z ramowym planem nauczania. 

4. Szkoła kształtuje i utrwala u uczniów pozytywny stosunek do obowiązków zawodowych, 

sumiennej pracy i współdziałania w zespole, rozwija kompetencje i umiejętności, 

społeczne, w oparciu o zasady etyki zawodowej i  szacunku do drugiego człowieka.  

5. Szkoła wspiera przedsiębiorczość i samodzielność w podejmowania decyzji zawodowych 

przez uczniów. 

6. Szkoła, dążąc do osiągania jak najwyższych wyników nauczania, stosuje innowacyjne 

rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne. 
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7. Szkoła dąży do połączenia u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za 

niezbędne dla samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji 

społecznej oraz zatrudnienia.  

§ 7 

1. Zadaniem szkoły jest w szczególności: 

1) pełna realizacja programów nauczania, dostosowując treści, metody i organizację 

poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów;  

2) organizacja praktyk zawodowych; 

3) pełna realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego promującego zdrowy styl 

życia, a także działań skutecznie zapobiegających współczesnym zagrożeniom; 

4) organizowanie na życzenie rodziców i pełnoletnich uczniów nauki religii i etyki oraz 

zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie; 

5) organizowanie nauki języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy; 

6) udzielanie uczniom, rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno –

pedagogicznej; 

7) organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością, 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie; 

8) organizowanie nauczania w miejscu pobytu ucznia na podstawie orzeczenia  

o potrzebie nauczania indywidualnego; 

9) wspieranie uczniów w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, w tym organizowanie 

indywidualnego programu lub toku nauki; 

10)  udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

11) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć 

szkolnych; 

2. Cele i zadania szkoły realizowane są przez wszystkich pracowników szkoły we 

współpracy z rodzicami, organem prowadzącym i innymi instytucjami tj.: 

1) Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Inowrocławiu; 

2) Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu; 

3) Powiatową Komendą Policji w Inowrocławiu; 

4) Sądem Rejonowym: Wydział Rodzinny i Nieletnich w Inowrocławiu; 

5) Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Inowrocławiu; 

6) Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu; 

7) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu; 

8) Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu; 
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9) ośrodkami pomocy społecznej. 

3. Dążenie do wysokiej jakości wykonania zadań szkoły z uwzględnieniem dążenia do jak 

najwyższego poziomu osiągania zakładanych celów, uwzględniane jest w doskonaleniu 

zawodowym pracowników szkoły.  

§ 8 

1. Wychowanie i profilaktyka w szkole polega na współpracy nauczycieli i rodziców 

w dążeniu do: 

1) rozwijania u uczniów zintegrowanej dojrzałej osobowości z uwzględnieniem ich 

indywidualnych potrzeb; 

2) ochronie uczniów przed zagrożeniami, jakie niesie otaczający świat, w okresie 

rozwijającej się ich samodzielności. 

2. Celami działań wychowawczo – profilaktycznych szkoły jest: 

1) wspomaganie i wspieranie naturalnego rozwoju wychowanka poprzez: zaspokajanie 

jego indywidualnych potrzeb, rozwijanie indywidualnych potencjałów i możliwości, 

budowanie wspierającej relacji nauczyciel – uczeń; wskazywanie mocnych i słabych 

stron; 

2) kształtowanie sposobu myślenia i postaw uznawanych za pożądane poprzez: 

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu 

widzenia kultury i relacji międzyludzkich, kształtowanie i wzmacnianie postaw 

prospołecznych; 

3) profilaktyka zachowań ryzykownych poprzez: diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie 

uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z tymi zagrożeniami, 

proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed 

bezpośrednimi niebezpieczeństwami; 

4) korekcja deficytów i urazów powstałych w toku wcześniejszego wychowania poprzez: 

diagnozę deficytów, stwarzanie takich sytuacji, by uczeń mógł zdobywać 

doświadczenia korygujące dotychczasowe urazy, udzielanie wsparcia 

terapeutycznego. 

3. Zadaniem szkoły w aspekcie wychowawczo – profilaktycznym jest: 

1) pełna realizacja celów i zadań wychowawczo – profilaktycznych zawartych  

w realizowanych podstawach programowych przez wszystkich nauczycieli  

i pracowników szkoły; 
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2) towarzyszenie uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdobywaniu wiedzy  

o zagrożeniach, jakie mogą zaburzyć rozwój uczniów; 

3) przestrzeganie w organizacji pracy szkoły zasad promocji i ochrony zdrowia; 

4) skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska 

rówieśniczego. 

4. Diagnozę potrzeb i problemów społeczności szkolnej opracowuje zespół nauczycieli do 

spraw wychowania i profilaktyki w porozumieniu z radą rodziców. 

5. Na podstawie diagnozy potrzeb i problemów społeczności szkolnej zespół nauczycieli do 

spraw wychowania i profilaktyki opracowuje aktualizację programu wychowawczo – 

profilaktycznego na początku każdego roku szkolnego. 

6. Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły odbywa się po 

zakończeniu roku szkolnego. 

§ 9 

1. W celu wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania im warunków do 

aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowisku lokalnym szkoła 

organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną. 

2. Szkoła we współpracy z rodzicami, poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi 

instytucjami prowadzi działania zmierzające do wieloaspektowego rozpoznania potrzeb 

uczniów i buduje wspólną strategię działań wspierających ucznia objętego pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną, realizowanych w szkole i w domu. 

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniom w szkole polega na 

rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, 

a także na rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na ich 

funkcjonowanie w szkole. 

4. Nauczyciele w toku bieżącej pracy prowadzą obserwację pedagogiczną, w celu 

rozpoznania u uczniów uzdolnień oraz przyczyn trudności w uczeniu się. 

5. Nauczyciele w toku bieżącej pracy udzielają uczniom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, która polega na dostosowaniu wymagań edukacyjnych do rozpoznanych 

potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, o których mowa w § 46 ust. 5 i 6. 

6. Na wniosek lub za zgodą rodziców, dyrektor kwalifikuje uczniów do udziału w zajęciach 

z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.   

7. Szkoła we współpracy z rodzicami dokonuje oceny efektywności wsparcia udzielanego 

uczniom objętym pomocą psychologiczno – pedagogiczną. 
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8. W przypadku niezadowalających efektów wsparcia udzielanego w szkole, dyrektor  

w porozumieniu z rodzicami zwraca się do poradni psychologiczno – pedagogicznej  

o dokonanie diagnozy specjalistycznej i uzupełnienie dotychczasowych form wsparcia. 

9. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole oraz 

gromadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z objęciem ucznia pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną określają odrębne przepisy. 

10. Rodzicom, przysługuje prawo dostępu do dokumentacji dotyczącej ich dziecka, 

zgromadzonej w wyniku prowadzonych obserwacji pedagogicznych i udzielanego 

wsparcia. Uczeń pełnoletni ma prawo dostępu do dokumentacji zgromadzonej w wyniku 

udzielania mu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

11. Koordynatorem organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest 

pedagog szkolny. 

12. Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów 

dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności metodycznych  

i wychowawczych w szczególności w formie porad i konsultacji oraz warsztatów  

i szkoleń. 

13. Dyrektor podaje do wiadomości roczny plan działań wspierających nauczycieli i rodziców 

w rozwiązywaniu problemów edukacyjno – wychowawczych uczniów. 

§ 10 

1. Szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem 

społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym w klasach ogólnodostępnych 

w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem szkolnym. 

2. Podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane zgodnie z odrębnymi przepisami i dostarczone do szkoły  

z wnioskiem rodziców, pełnoletniego ucznia  o objęcie ucznia kształceniem specjalnym. 

3. Dyrektor dla każdego ucznia objętego kształceniem specjalnym powołuje zespół 

nauczycieli i specjalistów odpowiedzialnych za opracowanie, wdrożenie i ocenę 

efektywności indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego. 

4. Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia: 

1) realizację indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, który zawiera 

informacje o dostosowaniu programów nauczania oraz organizacji zajęć szkolnych  do 

rozpoznanych i zdiagnozowanych potrzeb ucznia; 
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2) dostosowanie przestrzeni szkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) zajęcia rewalidacyjne lub socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne.  

5. Szkoła realizuje programy integracji przygotowujące uczniów objętych kształceniem 

specjalnym do samodzielności w życiu dorosłym, w tym wyboru miejsca pracy lub 

dalszego kształcenia. 

6. Rodzicom ucznia objętego kształceniem specjalnym, a także pełnoletnim uczniom 

objętym kształceniem specjalnym, przysługuje prawo uczestniczenia w organizacji 

kształcenia specjalnego, w tym do czynnego udziału w posiedzeniach zespołu, o którym 

mowa w ust. 3.  

7. Szkoła we współpracy z rodzicami, uczniem pełnoletnim,  poradnią psychologiczno – 

pedagogiczną i innymi instytucjami, buduje wspólną strategię działań wspierających 

ucznia objętego kształceniem specjalnym, realizowanych w szkole i w domu. 

8. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki uczniów z niepełnosprawnością, 

niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, określają 

odrębne przepisy. 

§ 11 

1. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali 

naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają 

z nauki na warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

2. Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem 

szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami 

kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem 

za granicą.  

3. Uczniowie należący do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności 

posługującej się językiem regionalnym, korzystają z zajęć umożliwiających 

podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, na 

warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

§ 12 

1. Szkoła organizuje zajęcia religii i etyki. 

2. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii oraz etyki jest życzenie wyrażone przez 

rodzica lub pełnoletniego ucznia w formie pisemnego oświadczenia. 
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3. Pisemna informacja o udziale w zajęciach religii oraz etyki raz złożona nie musi być 

ponawiana w kolejnym roku szkolnym, ale życzenie udziału w tych zajęciach może być 

odwołane w każdym czasie. 

4. Zasady organizacji religii i etyki określają odrębne przepisy. 

§ 13 

1. Dla uczniów szkoła organizuje zajęcia wychowania do życia w rodzinie. 

2. Udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy. 

3. Uczeń nie uczestniczy w zajęciach, jeżeli rodzic lub pełnoletni uczeń zgłosi pisemnie  

dyrektorowi rezygnację z tych zajęć. 

4. Zasady organizacji zajęć wychowania  do życia w rodzinie określają odrębne przepisy. 

§ 14 

1. Szkoła wspiera uczniów w odkrywaniu i rozwijaniu swoich zainteresowań i uzdolnień 

poprzez stymulowanie ich aktywności i kreatywności, budowanie wiary we własne 

możliwości oraz promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli. 

2. Nauczyciele zapewniają uczniom możliwość rozwijania własnych zainteresowań                             

i uzdolnień na zajęciach  obowiązkowych, w formie indywidualizacji pracy na lekcji,  

w tym indywidualizacji zadań domowych i prac klasowych. 

3. Nauczyciele udzielają uczniom pomocy w przygotowaniu się do reprezentowania szkoły 

w konkursach i olimpiadach pozaszkolnych. 

4. Uczniom, u których rozpoznano szczególne uzdolnienia potwierdzone opinią poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, szkoła zapewnia organizację indywidualnego programu 

nauki lub indywidualnego toku nauki. 

5. Szczegółowe warunki organizacji indywidualnego toku i indywidualnego programu 

nauki określają odrębne przepisy. 

§ 15 

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i opieki, w tym  

w szczególności: 

1) dostosowanie planu zajęć szkolnych do zasad higieny pracy umysłowej; 

2) ustalenie długości przerw międzylekcyjnych w taki sposób, że umożliwiają uczniom 

spożycie posiłków na terenie szkoły; 

3) utrzymanie pomieszczeń szkolnych i wyposażenia w pełnej sprawności i czystości; 

4) nieograniczony dostęp do wody pitnej; 

5) nieograniczony dostęp do środków czystości. 
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2. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia do szkoły 

do momentu jej opuszczenia. 

3. Dyrektor decyduje, o miejscu przebywania uczniów w czasie pobytu w szkole, a także  

o tym, jaki jest porządek i organizacja zajęć.  

4. O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów zobowiązani są dbać wszyscy pracownicy 

szkoły. 

5. Zasady opieki nad uczniami w czasie wycieczek i wyjść grupowych uczniów określają 

odrębne przepisy. 

6. Elementem wspomagającym działania szkoły w zapewnieniu uczniom i pracownikom  

bezpieczeństwa jest system monitoringu wizyjnego oraz elektroniczny dozór wstępu do 

szkoły. 

7. Do organizacji szkolnego monitoringu, w tym przetwarzania i przechowywania danych 

pozyskanych w  nagraniach, zastosowanie mają odrębne przepisy. 

8. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez uczniów, 

nauczycieli, rodziców i osoby odwiedzające szkołę. 

9. Zasady odstąpienia od zakazu nagrywania obrazu i dźwięku określają regulaminy RODO 

obowiązujące w szkole.   

10. W szkole działa zespół nauczycieli ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, którego zadaniem 

jest integrowanie działań na rzecz podnoszenia jakości bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia. 

§ 16 

1. Szkoła zapewnia uczniom  możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej, 

spełniającego szczegółowe wymagania i wyposażonego w sprzęt, które określają odrębne 

przepisy. 

2. Pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

3. W szkole dostępne są apteczki, a dla grup realizujących zajęcia dydaktyczno – 

wychowawcze poza terenem szkoły – apteczki mobilne. 

4. Uczniowie objęci są opieką zdrowotną przez podmioty wskazane przez organ 

prowadzący szkołę. 

5. Opiekę zdrowotną w szkole organizuje pielęgniarka szkolna na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach. 

6. Pielęgniarka szkolna prowadzi czynne poradnictwo dla uczniów z problemami 

zdrowotnymi oraz sprawuje opiekę medyczną nad uczniami z chorobami przewlekłymi 

i niepełnosprawnością. 
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7. Pedagog szkolny przedstawia rodzicom informacje o planowanych działaniach 

profilaktycznych. 

8. Opieką zdrowotną nie są objęci uczniowie, których rodzice złożyli sprzeciw do dyrektora 

szkoły w formie pisemnej.  

9. Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela pielęgniarka 

szkolna, a pod jej nieobecność pierwszej pomocy udzielają pracownicy szkoły. 

10. O każdym przypadku udzielenia pomocy przedlekarskiej szkoła niezwłocznie informuje 

rodziców. 

11. Dyrektor w drodze zarządzenia, określa tryb postępowania w sytuacjach wymagających 

udzielania uczniom pomocy przedlekarskiej i lekarskiej w szkole, a także tryb 

postępowania w sytuacjach kryzysowych. 
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R o z d z i a ł  3  

Organy szkoły 

§ 17 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, którego funkcję pełni dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – 

Logistycznych w Inowrocławiu; 

2) rada pedagogiczna, której funkcję pełni wspólna rada pedagogiczna szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno – Logistycznych w Inowrocławiu; 

3) rada rodziców, której funkcję pełni wspólna rada rodziców uczniów szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno – Logistycznych w Inowrocławiu; 

4) samorząd uczniowski, którego funkcję pełni wspólny samorząd uczniów szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno – Logistycznych w Inowrocławiu. 

§ 18 

1. Dyrektor Technikum im. 59. Pułku Piechoty Wielkopolskiej zwany dalej dyrektorem, jest 

jednoosobowym organem wykonawczym szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych 

przepisach dla:  

1) kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu 

administracyjnego, którym zarządza; 

2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki 

finansowej, w tym organizowanie zamówień publicznych; 

3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, 

postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno – prawnych na 

podstawie odrębnych przepisów; 

4) dyrektora publicznej szkoły prowadzonej przez Powiat Inowrocławski; 

5) przewodniczącego rady pedagogicznej w Technikum im. 59. Pułku Piechoty 

Wielkopolskiej w Inowrocławiu; 

6) organu nadzoru pedagogicznego dla szkoły. 

3. Szczegółowe zadania dyrektora określa art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków 

i uprawnień wymienionych w ust. 2.  

4. Dyrektor  odpowiedzialny jest za całość funkcjonowania szkoły, w tym w szczególności 

za zapewnienie warunków organizacyjnych sprzyjających pełnej realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych szkoły. 
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5. Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły  i realizacji przypisanych 

jej zadań. 

6. Dyrektor po zakończeniu roku szkolnego i przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 

sporządza informację o działalności szkoły, w tym wyniki i wnioski ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego i przekazuje je radzie pedagogicznej. 

7. Dyrektor  przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy szkoły przekazane na 

piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu. 

8.  Dyrektor jako organ jednoosobowy w zakresie swoich zadań wydaje zarządzenia.  

§ 19 

W czasie nieobecności dyrektora w pracy jego uprawnienia i obowiązki przejmuje 

wicedyrektor, a w przypadku jego nieobecności, nauczyciel wskazany przez organ 

prowadzący szkołę. 

§ 20 

1. Rada pedagogiczna Technikum im. 59. Pułku Piechoty Wielkopolskiej zwana dalej radą 

pedagogiczną,  jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań 

szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Rada pedagogiczna działa w ramach kompetencji stanowiących i opiniujących, które 

szczegółowo określa art. 70 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148). 

3. W ramach kompetencji stanowiących rada pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy szkoły, wyników klasyfikacji i promocji uczniów oraz 

wniosków o skreślenie uczniów z listy uczniów szkoły. 

4. Rada pedagogiczna odpowiada za jakość pracy szkoły i w tym zakresie zatwierdza 

realizowane w szkole zestawy programów nauczania oraz obowiązujące w szkole 

zestawy podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, a także 

opiniuje organizację pracy szkoły. 

5. Obowiązkiem rady pedagogicznej jest doskonalenie pracy szkoły i w tym zakresie po 

przyjęciu rocznej informacji dyrektora, o pracy szkoły o której mowa w § 18 ust. 6, ustala 

wnioski dotyczące doskonalenia pracy szkoły, a także zatwierdza organizację 

doskonalenia nauczycieli. 

6. Rada pedagogiczna deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły oraz przedstawiciela do zespołu 

powołanego przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty rozpatrującego odwołanie 

nauczyciela od oceny pracy wystawionej przez dyrektora, a także wydaje opinie  
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w sprawie kandydatów na stanowiska kierownicze w szkole oraz opiniuje wnioski 

dyrektora w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli  

i niepedagogicznych pracowników szkoły. 

7. Rada pedagogiczna działa na podstawie regulaminu rady pedagogicznej szkoły, który 

określa: 

1) organizację zebrań; 

2) sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania; 

3) sposób dokumentowania działań rady pedagogicznej; 

4) wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne. 

8. Rada pedagogiczna realizuje kompetencje rady szkoły określone w ustawie. 

§ 21 

1. Rada rodziców Technikum im. 59. Pułku Piechoty Wielkopolskiej zwana dalej radą 

rodziców, jest kolegialnym organem szkoły, który  reprezentuje ogół rodziców uczniów 

w danym roku szkolnym. 

2. Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów są rady oddziałowe rodziców. 

3. Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób 

przeprowadzania wyborów określa regulamin rady rodziców szkoły. 

4. Rada rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich 

działaniach szkoły.  

5. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa art. 84 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148). 

6. Rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną dokonuje diagnozy potrzeb  

i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, uchwala program 

wychowawczo – profilaktyczny szkoły i występuje z wnioskiem do dyrektora o jego 

aktualizację. 

7. Rada rodziców w trybie oceny pracy nauczyciela ma prawo do wydania opinii o jego 

pracy.  

8. Rada rodziców deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora szkoły oraz przedstawiciela do zespołu powołanego 

przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty rozpatrującego odwołanie nauczyciela 

od oceny pracy wystawionej przez dyrektora.  

9. Szkoła zapewnia radzie rodziców wyposażenie niezbędne do dokumentowania jej 

działania, dostęp do komunikacji z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny. 

10. Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana w szkole. 
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§ 22 

1. Samorząd uczniowski Technikum im. 59. Pułku Piechoty Wielkopolskiej zwany dalej 

samorządem uczniowskim, jest kolegialnym organem szkoły reprezentującym ogół 

uczniów szkoły w danym roku szkolnym. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulaminu 

samorządu uczniów szkoły, uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, 

tajnym i powszechnym.   

3. Samorząd uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole oraz tworzy 

warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami, a także inicjuje działania 

służące  wsparciu uczniów i rozwiązywaniu ich problemów. 

4. Szczegółowe prawa samorządu uczniowskiego określa art. 85 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148). 

5. Samorząd uczniowski działa pod opieką nauczyciela opiekuna samorządu.  

6. Dyrektor w drodze zarządzenia określa termin i tryb opiniowania wyboru opiekuna 

samorządu oraz jego zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień. 

7. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu 

wolontariatu. 

8. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem 

jest koordynacja działań wolontariackich, zebranych spośród pomysłów zgłoszonych 

przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.  

9. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji 

działań) w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.  

§ 23 

1. Organy szkoły działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa. 

2. Działalność organów szkoły jest jawna, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 

3. Organy szkoły tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku  

i zaufaniu. 

4. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci 

się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia 

decyzji. 

5. W celu zapewnienia stałego współdziałania poszczególnych organów kolegialnych 

szkoły, ustala się następujące zasady porozumienia się i przepływu informacji  

o podejmowanych lub planowanych decyzjach bądź działaniach: 



19 
 

1) kilka razy w roku (minimum dwa razy) odbywają się spotkania samorządu 

uczniowskiego i rady rodziców; 

2) zebrania i konsultacje nauczycieli z rodzicami odbywają się w wyznaczonym terminie 

(zebrania klasowe, „drzwi otwarte”, spotkania indywidualne). 

§ 24 

1. W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły, obowiązkiem tych organów jest 

dążenie do jego rozstrzygnięcia w trybie mediacji, w których udział biorą wyłącznie 

członkowie tych organów. 

2. Organy uczestniczące w mediacjach zobowiązane są do sporządzenia protokołu ze  

spotkania negocjacyjnego.  

3. Sprawy sporne między organami szkoły rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron 

konfliktu. 

4. W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, mediatorem sporu jest osoba wskazana 

przez organ prowadzący szkołę. 
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R o z d z i a ł  4  

Organizacja Technikum im. 59. Pułku Piechoty Wielkopolskiej 

w  Inowrocławiu 

§ 25 

1. Szkoła jest jednostką feryjną. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne 

przepisy. 

2. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, 

w uzgodnieniu ze środowiskiem szkolnym ustala dodatkowe dni wolne od zajęć 

szkolnych. 

3. W terminie do 30 września dyrektor publikuje na stronie internetowej szkoły kalendarz 

organizacji roku szkolnego, w tym wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktycznych. 

4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

5. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca wyznaczony przez dyrektora.  

6. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze realizowane   

w systemie klasowo – lekcyjnym prowadzone pięć dni w tygodniu od poniedziałku do 

piątku.  

7. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze odbywają się w oddziałach, grupach oddziałowych 

i międzyoddziałowych, zespołach oraz  indywidualnie. 

8. Podział zajęć dydaktyczno – wychowawczych realizowanych w oddziałach, grupach 

oddziałowych i międzyoddziałowych, zespołach oraz indywidualnie określa arkusz 

organizacyjny szkoły.  

9. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę. 

10. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

11. Długość przerw międzylekcyjnych ustala dyrektor szkoły w drodze zarządzenia, po 

zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pobytu młodzieży w szkole. 

12. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego są realizowane w formie zajęć klasowo – 

lekcyjnych  w całym oddziale klasowym lub grupach.  

13. W uzgodnieniu z rodzicami, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze mogą odbywać się                 

także w formie wyjść grupowych uczniów, których organizację określają odrębne 

przepisy oraz określona przez dyrektora w drodze zarządzenia procedura wyjść poza 

teren szkoły. 
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14. W uzgodnieniu z rodzicami, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze mogą odbywać się                 

także w formie krajoznawstwa i turystyki, w tym za granicę. 

15. Formami krajoznawstwa i turystyki są: 

1) wycieczki przedmiotowe inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu 

uzupełnienia programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów; 

2) wycieczki krajoznawczo – turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, w których 

udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności 

posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania 

wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy  

w praktyce; 

3) specjalistyczne wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział wymaga od 

uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania 

się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną 

aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych.  

16. Podstawy prawne organizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych w formie 

krajoznawstwa i turystyki określają odrębne przepisy oraz ustalona przez dyrektora  

w drodze zarządzenia procedura organizacji wycieczek szkolnych. 

§ 26 

1. Dyrektor na dany rok szkolny opracowuje organizację pracy szkoły z uwzględnieniem  

danych zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym oraz decyzji organu prowadzącego 

podjętych w innym trybie.  

2. Podstawą  organizacji pracy szkoły jest tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych dla 

poszczególnych oddziałów, grup oddziałowych, zespołów i uczniów oraz organizacja 

kształcenia w zawodzie. 

3. Szczegółowe zasady organizacji pracy szkoły określają odrębne przepisy. 

§ 27 

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego to ogół działań podejmowanych przez 

szkołę w celu przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy, dokonywania 

racjonalnych wyborów życiowych, w oparciu o właściwą samoocenę i rzetelną 

informację. 

2. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest udzielanie uczniom 

wszechstronnej pomocy w wejściu na rynek pracy lub w wyborze dalszego kierunku 

kształcenia zawodowego. 

3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego  realizowany jest poprzez: 
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1) prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego; 

2) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do 

świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 

3) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie: 

a) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych 

zadań zawodowych, 

b) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością 

w życiu zawodowym, 

c) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi 

i dla uczniów niedostosowanych społecznie. 

4) upowszechnianie informacji o aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniu na 

pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz dostępnych 

stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia; 

5) prowadzenie wolontariatu umożliwiającego rozpoznanie środowisk pracy;   

6) współpracę z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego, w szczególności z poradnią psychologiczno – pedagogiczną. 

4. Koordynator doradztwa zawodowego na każdy rok szkolny opracowuje program 

realizacji doradztwa zawodowego. 

5. Tryb przyjęcia do realizacji programu doradztwa zawodowego określają odrębne 

przepisy. 

§ 28 

1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu, w celu zapoznawania 

uczniów z ideą wolontariatu, jaką jest dobrowolna i bezinteresowna pomoc innym. 

2. Zadaniem organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu jest rozwijanie  

u uczniów postaw życzliwości i otwartości na potrzeby innych. 

3. Cele i zadania z zakresu wolontariatu szkoła realizuje poprzez organizację koleżeńskiej 

pomocy uczniowskiej na terenie szkoły lub poprzez koordynowanie udziału uczniów   

w działaniach organizacji pozarządowych i instytucji. 

4. W ramach organizacji i koordynacji udziału uczniów w działaniach z zakresu 

wolontariatu  szkoła:  

1) nawiązuje współpracę z wybranymi i uzgodnionymi z radą rodziców organizacjami  

i instytucjami; 

2) zgłasza podmiotom i instytucjom udział ucznia do pracy jako wolontariusza po 

uzyskaniu pisemnej zgody jego rodziców; 
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3) pełni pieczę nad wolontariuszami zgłoszonymi spośród uczniów przez szkołę. 

5. Zadania, o których mowa w ust. 4, wykonuje szkolny koordynator wolontariatu uczniów 

wskazywany przez dyrektora szkoły. 

6. Udział niepełnoletnich uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu organizowanych 

przez szkołę wymaga zgody ich rodziców i odbywa się pod nadzorem nauczycieli. 

7. Rada pedagogiczna w porozumieniu z samorządem uczniowskim określa w drodze 

uchwały sposób dokumentowania aktywności społecznej uczniów w formie wolontariatu 

oraz kryteria uzyskiwania wpisu na świadectwie potwierdzającego tę aktywność. 

8. W szkole działa wybierana na każdy rok szkolny  rada wolontariatu. 

9. Do zadań rady wolontariatu należy: 

1) pozyskiwanie danych o podmiotach, na rzecz których uczniowie szkoły mogliby 

działać w formie wolontariatu; 

2) proponowanie  form współpracy z organizacjami i instytucjami w ramach  działań 

wolontariatu; 

3) organizowanie działań promujących ideę wolontariatu; 

4) dokonywanie corocznych sprawozdań z organizacji i realizacji działań wolontariatu  

w szkole. 

10. Wewnętrzną strukturę rady wolontariatu, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób 

przeprowadzania wyborów jej członków, określa regulamin rady wolontariatu, przyjęty 

przez samorząd uczniowski. 

§ 29 

1. Biblioteka szkolna zwana dalej biblioteką, jest pracownią pełniącą rolę szkolnego 

centrum informacji, a także miejsca samodzielnej pracy uczniów, w tym odrabiania zadań 

domowych. 

2. Czas pracy biblioteki ustala dyrektor w organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny. 

3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, absolwenci i pracownicy szkoły 

oraz rodzice uczniów uczęszczających do szkoły. 

4. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty 

niepiśmiennicze (materiały audiowizualne, programy komputerowe). 

5. Do zbiorów bibliotecznych należą: 

1) programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe; 

2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów; 

3) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej; 

4) wydawnictwa informacyjne i albumowe; 
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5) czasopisma społeczno – kulturalne; 

6) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli; 

7) zbiory multimedialne; 

8) materiały regionalne i lokalne odpowiednie dla siedziby szkoły. 

6. Biblioteka szkolna współpracuje z: 

1) uczniami w zakresie: 

a) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów, 

b) pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia, 

c) rozbudzania u uczniów szacunku do podręczników i odpowiedzialności za ich 

wspólne użytkowanie, 

d) organizowania pomocy w odrabianiu zadań domowych. 

2) nauczycielami w zakresie: 

a) udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych 

i materiałów ćwiczeniowych, 

b) udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych, 

c) przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów. 

3) rodzicami w zakresie: 

a) wyposażenia uczniów objętych kształceniem specjalnym w bezpłatne podręczniki 

dostosowane do ich niepełnosprawności, 

b) przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów, 

c) popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów 

przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży. 

7. Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, radą rodziców, innymi bibliotekami 

oraz instytucjami kulturalno – oświatowymi w zakresie organizowania lekcji 

bibliotecznych oraz wymiany książek, materiałów edukacyjnych i zbiorów 

multimedialnych. 

8. Prawa i obowiązki czytelników określa dyrektor w uzgodnieniu z nauczycielem 

bibliotekarzem w drodze zarządzenia. 

9. W ramach biblioteki funkcjonuje czytelnia z wielostanowiskowym dostępem do Internetu 

i multimedialnych programów edukacyjnych. 

10. Biblioteka nie rzadziej niż co cztery lata przeprowadza inwentaryzację księgozbioru 

z uwzględnieniem przepisów o bibliotekach. 
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R o z d z i a ł  5  

Kształcenie w zawodach 

§ 30 

1. Działalność edukacyjna szkoły w zakresie kształcenia w danym zawodzie,  jest określona 

w szkolnym programie nauczania tego zawodu, który uwzględnia wszystkie elementy 

podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz korelację kształcenia ogólnego  

i kształcenia zawodowego. 

2. Kształcenie zawodowe odbywa się za pomocą obowiązkowych zajęć teoretycznych, 

przedmiotów zawodowych oraz zajęć realizowanych w formie praktyk zawodowych.  

3. Szkoła organizuje przygotowanie uczniów do nabycia dodatkowych uprawnień 

zawodowych w zakresie wybranych zawodów, dodatkowych umiejętności zawodowych, 

według potrzeb zgłaszanych przez pracodawców. 

4. Szkoła realizuje kształcenie w  zawodach, wymienionych w § 4 ust. 3 i 4, w oparciu 

o współpracę z zakładami pracy, w celu odbycia praktyk zawodowych. 

5. Szkoła zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym 

technologii i technice stosowanej w zawodach wymienionych w § 4 ust. 3 i 4, aby 

zapewniać uzyskanie wszystkich efektów kształcenia wymienionych w podstawach 

programowych kształcenia w tych zawodach. 

6. Szkoła podejmuje działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do 

jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek 

edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. 

7. Szczegółowe warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym kwalifikacje osób 

realizujących zajęcia teoretyczne z zakresu kształcenia zawodowego, określają odrębne 

przepisy. 

§ 31 

1. Szkoła zapewnia uczniom nabywanie umiejętności praktycznych niezbędnych do 

wykonywania zadań zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.  

2. Szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez ucznia podczas 

praktyk zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć, określa szkolny program nauczania 

danego zawodu uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodzie. 

3. Praktyki zawodowe realizowane są w formie zajęć praktycznych organizowanych  

u pracodawców. 

4. Dyrektor w drodze zarządzenia określa na dany rok szkolny: 
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1) harmonogram praktyk zawodowych dla danego zawodu; 

2) program praktyk zawodowych dla danego zawodu, obowiązujący w szkole oraz  

w zakładach pracy; 

3) terminy i tryb powiadamiania uczniów o warunkach praktyk zawodowych; 

4) warunki uzyskania pozytywnej oceny przez uczniów z praktyk zawodowych.    

5. Szczegółowe warunki organizacji praktyk zawodowych określają odrębne przepisy, 

zawarte w regulaminach i podane do wiadomości uczniom szkoły. 
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R o z d z i a ł  6  

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

§ 32 

1. W szkole zatrudnia się pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych. 

2. Pracowników pedagogicznych zatrudnia się na stanowiskach pracy: 

1) nauczyciel; 

2) pedagog szkolny, psycholog, pedagog specjalny; 

3) bibliotekarz; 

4) doradca zawodowy. 

3. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia się na stanowiskach pracy: 

1) starszy referent; 

2) starszy woźny; 

3) konserwator; 

4) sprzątaczka; 

4. W szkole utworzono stanowisko wicedyrektora.   

5. W szkole utworzono stanowisko kierownika szkolenia praktycznego. 

§ 33 

1. Nauczyciel realizuje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zadania szkoły, zgodnie  

z jej charakterem określonym w statucie i odpowiada za jakość jej pracy, w tym wyniki 

pracy dydaktyczno – wychowawczej i sposób sprawowania opieki nad uczniami  

w zakresie powierzonych mu  zadań, odpowiedzialności i uprawnień. 

2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich 

zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w dorastaniu  

i osiąganiu dojrzałości. 

3. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:  

1) realizowanie programów pracy szkoły  w czasie  powierzonych mu do realizacji zajęć 

edukacyjnych; 

2) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie każdych zajęć organizowanych przez 

szkołę, w tym zakresie: 

a) systematyczne kontrolowanie miejsc, w których przebywają uczniowie pod 

względem bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b) sumienne pełnienie wyznaczonych dyżurów, 
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c) bezwzględne przestrzeganie regulaminów pracowni,  zasad organizacji wycieczek 

i innych przepisów o organizacji pracy szkoły i zapewnienia bezpiecznych  

i higienicznych warunków pracy. 

3) systematyczne prowadzenie obserwacji pedagogicznych, w celu rozpoznania  

u uczniów przyczyn trudności w uczeniu się, szczególnych uzdolnień oraz przyczyn 

problemów w komunikacji; 

4) udział w pracach zespołów stałych oraz doraźnych, powoływanych w ramach potrzeb 

związanych z bieżącym funkcjonowaniem pracy szkoły; 

5) bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich 

uczniów zgodnie z przyjętymi przez szkołę zasadami wewnątrzszkolnego oceniania; 

6)  systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach oraz podejmowanie 

czynności wyjaśniających przyczyny nieobecności; 

7) systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej; 

8) prowadzenie konsultacji dla uczniów i rodziców, w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 

Dyrektor szkoły corocznie, publikuje harmonogram dostępności nauczycieli na 

stronie internetowej szkoły; 

9) komunikowanie się z rodzicami w sprawach nauki oraz zachowania uczniów; 

10) wspieranie uczniów w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, a także problemów 

osobistych; 

11) organizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

12) opieka nad powierzonymi izbami lekcyjnymi oraz troska o znajdujący się w nich 

sprzęt i wyposażenie. 

4. Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego 

podnoszenia i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne 

uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w szkole i przez instytucje 

wspomagające szkołę. 

§ 34 

1. Nauczyciel pełniący funkcję wychowawcy opiekuje się uczniami w powierzonym mu 

oddziale i jest ich rzecznikiem w środowisku szkolnym. 

2. Do zakresu zadań nauczyciela wychowawcy należy w szczególności: 

1) opieka nad oddziałem i prowadzenie planowej pracy wychowawczo – profilaktycznej 

z wychowankami; 

2) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie i  koordynowanie 

realizowanych przez nich działań dydaktyczno – wychowawczych; 
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3) współdziałanie ze specjalistami w celu rozpoznawania i zaspakajania indywidualnych 

potrzeb wychowanków; 

4) utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich 

o postępach dzieci oraz działaniach podejmowanych przez szkołę; 

5) włączanie rodziców w realizację programów pracy szkoły, w tym w szczególności we 

wszystkie działania wychowawczo – profilaktyczne oraz bezpieczeństwa uczniów  

i ochrony ich zdrowia; 

6) kontrolowanie obecności wychowanków na zajęciach, podejmowanie czynności 

wyjaśniających przyczyny nieobecności oraz inicjowanie egzekucji administracyjnej 

wobec uczniów nie realizujących obowiązku nauki; 

7) przygotowanie i prowadzenie spotkań z rodzicami; 

8) prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasowego zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Wychowawca otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich 

wychowanków, a także planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne 

formy życia zespołowego integrujące oddział klasowy. 

§ 35 

1. Nauczyciel dyżurujący pełni dyżur na terenie szkoły zgodnie z opracowanym 

harmonogramem. 

2. Do zadań nauczyciela dyżurnego należy: 

1) rzetelne pełnienie przydzielonych przez dyrektora szkoły dyżurów  na terenie szkoły; 

2) obserwacja zachowań uczniów, a w sytuacjach tego wymagających podejmowanie 

interwencji; 

3) przewidywanie i zapobieganie grożącym uczniom niebezpieczeństwom; 

4) dbanie o stan przedmiotów i urządzeń w rejonie pełnionego dyżuru. 

§ 36 

1. Nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora szkoły o nieobecności w pracy 

spowodowanej chorobą, najpóźniej do godziny 8.00 w pierwszym dniu jej trwania, celem 

niezwłocznego przydzielenia zastępstw i zapewnienia opieki uczniom.  

2. W przypadku realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych poza terenem szkoły 

(wycieczki, wyjścia do placówek kulturalnych, zawody sportowe, konkursy) nauczyciel 

zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu dyrektorowi szkoły przed planowanym 

terminem.  

3. Dyrektor szkoły powiadamia nauczycieli o przydzielonych zastępstwach poprzez  

dziennik elektroniczny. 
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4. Nauczyciele zobowiązani są przed rozpoczęciem zajęć do zapoznania się 

z przydzielonymi zastępstwami i dyżurami zastępczymi.  

5. Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego, zastępstwa  

za nieobecnego nauczyciela w pierwszej kolejności przydzielane zostają nauczycielowi  

tego samego  przedmiotu.  

6. W sytuacji, gdy zastępstwa z przyczyn uzasadnionych nie będzie mógł pełnić nauczyciel, 

o sprawowanie opieki nad uczniami proszeni będą: nauczyciel bibliotekarz lub pedagog. 

Uczniowie w tym czasie mogą przebywać w czytelni i centrum multimedialnym. 

§ 37 

1. Pedagog szkolny i psycholog koordynują wychowawcze działania szkoły, a także 

organizują wsparcie dla uczniów, którzy ze względu na problemy rozwojowe, zdrowotne, 

socjalne i inne potrzebują pomocy.  

2. Do zakresu zadań pedagoga szkolnego i psychologa należą: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu  szkoły; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne 

uczestnictwo uczniów w życiu  szkoły; 

3) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

młodzieży; 

4) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

5) prowadzenie zajęć przede wszystkim o charakterze profilaktyki pierwszorzędowej – 

promocja zdrowego stylu życia, uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami 

trudnymi, ukazanie alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych  

i problemowych; 

6) koordynowanie udziału uczniów w lokalnych i ogólnopolskich programach  

o charakterze profilaktyczno – wychowawczym; 
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7) opiniowanie spraw uczniów dotkniętych przemocą domową i opracowywanie 

wniosków do sądów rodzinnych i nieletnich w tym wszczynanie procedury Niebieska 

Karta; 

8) postulowanie objęcia opieką prawną uczniów wychowujących się w środowiskach 

patologicznych; 

9) współpraca z: 

a) dyrektorem szkoły i gronem pedagogicznym, 

b) szkolną służbą zdrowia, pracownikami administracji i  obsługi szkoły, 

c) Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Inowrocławiu, 

d) Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, 

e) Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu, 

f) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, 

g) Sądem Rejonowym – Wydział Rodzinny i Nieletnich w Inowrocławiu,  

h) Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  

w Inowrocławiu, 

i) Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu, 

j) Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Inowrocławiu, 

k) ośrodkami pomocy społecznej, 

l) innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 

3. Pedagog szkolny we współpracy z psychologiem przedstawiają radzie pedagogicznej 

sprawozdanie z analizy sytuacji wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej szkoły 

(m.in. na podstawie badań diagnostycznych przeprowadzanych wśród uczniów i ich 

rodziców). 

4. Pedagog szkolny oraz psycholog współpracują z dyrektorem w zakresie tworzenia 

(modyfikowania) i realizowania programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, 

innych planów i programów związanych z wychowaniem, rozwojem osobowym uczniów  

i poprawianiem jakości pracy szkoły. 

5. Do zadań pedagoga specjalnego w szkole należy w szczególności:  

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi 

specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:  

a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań, w zakresie zapewnienia 

aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami, 
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b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno – 

komunikacyjne , odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;  

2) współpraca z zespołem, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu 

edukacyjno – terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno –

pedagogicznej; 

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w: 

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia 

i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bezpośredniej pracy z 

uczniem, 

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 

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

4) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i 

nauczycielom; 

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w § 37 

ust. 2 pkt. 9); 

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkoły. 

§ 38 

1. Nauczyciel bibliotekarz organizuje pracę biblioteki jako interdyscyplinarnej pracowni 

wspierającej działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły. 
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2. Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole, 

b) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia  

z użyciem różnorodnych źródeł informacji,   

c) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania 

źródeł informacji wykraczających poza program nauczania, 

d) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc  

w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych, 

e) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, 

f) organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową 

 i społeczną. 

2) w zakresie prac organizacyjno – technicznych: 

a) gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli 

i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów, podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 

b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 

d) wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 

e) selekcjonowanie zbiorów, 

f) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki. 

3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę należy: 

1) systematyczne kontrolowanie wyposażenia biblioteki i zgłaszanie dyrektorowi awarii 

oraz uszkodzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu uczniów i pracowników; 

2) stwarzanie warunków umożliwiających uczniom bezpieczny pobyt w bibliotece  

i czytelni w czasie przerw, przed lekcjami i po lekcjach; 

3) stwarzanie warunków umożliwiających uczniom odrabianie zadań domowych; 

4) podejmowanie działań opiekuńczych wobec uczniów, zgodnie z potrzebami szkoły. 
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§ 39 

1. Doradca zawodowy koordynuje realizację szkolnego systemu doradztwa zawodowego,  

o którym mowa w § 27. 

2. Do zakresu zadań doradcy zawodowego należy: 

1) prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego; 

2) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do 

świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 

3) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie wykorzystania 

posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych; 

4) upowszechnianie informacji o aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniu na 

pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz dostępnych 

stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia. 

3. Doradca zawodowy szczególną troską otacza uczniów z niepełnosprawnością, 

niedostosowaniem społecznym i zagrożonych niedostosowaniem społecznym wspierając 

ich w tranzycji na rynek pracy.   

§ 40 

Zakres zadań i obowiązków pracowników wymienionych w § 32 ust. 3, określają: Regulamin 

Pracy oraz dokumenty tworzone zgodnie z Kodeksem Pracy. 

§ 41 

W szkole funkcjonuje społeczny inspektor pracy, którego zakres zadań i obowiązków 

określają odrębne przepisy. 

§ 42 

1. Wicedyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników pedagogicznych, 

administracyjno – biurowych i obsługi. Wszystkie powierzone czynności wypełnia 

działając w imieniu dyrektora zespołu, a w czasie jego nieobecności przejmuje wszystkie 

czynności przysługujące dyrektorowi. 

2. Wicedyrektor kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą  

i rewalidacyjną szkoły, a w szczególności: 

1) przydziela przedmioty i godziny nauczania, rozdziela czynności organizacyjno – 

wychowawcze i inne zajęcia wewnątrzszkolne; 

2) nadzoruje oraz sprzyja rozwojowi aktywności i samorządności młodzieży w oparciu  

o działalność samorządu szkolnego i innych organizacji młodzieżowych; 

3) stwarza warunki do upowszechniania nowatorstwa pedagogicznego, wymiany 

doświadczeń przodujących nauczycieli, samokształcenia, lekcje otwarte itp.; 
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4) hospituje i kontroluje pracę nauczycieli i wychowawców, udziela instruktażu  

i pomocy poprzez omawianie lekcji, wydawanie zaleceń oraz wpisy do arkuszy 

spostrzeżeń; 

5) współpracuje z pedagogiem i wychowawcami w zakresie spełniania obowiązku nauki 

szkolnej; 

6) troszczy się o stan higieniczno – sanitarny szkoły, warunków bhp oraz współpracuje  

w tym zakresie ze służbą zdrowia. 

3. Wicedyrektor organizuje działalność szkoły w zakresie: 

1) opracowania tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych, rewalidacyjnych, kół 

zainteresowań w szkole; 

2) organizowania zastępstw za nieobecnych w pracy nauczycieli; 

3) opracowania planu dyżurów nauczycieli; 

4) organizowania okresowych spotkań wychowawców i nauczycieli z rodzicami, celem 

informacji o postępach w nauce i zachowaniu; 

5) współpracowaniu z pedagogiem szkolnym nad sporządzaniem charakterystyki dla 

potrzeb wewnętrznych szkoły, sądu oraz kierowania sprawami rewalidacji uczniów. 

4. Wicedyrektor odpowiada służbowo jak każdy nauczyciel przed dyrektorem szkoły, radą 

pedagogiczną i organem prowadzącym szkołę za: 

1) sprawność organizacyjną i poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych  

i rewalidacyjnych szkoły; 

2) poziom pracy wychowawczej i opiekuńczo – rewalidacyjnej szkoły; 

3) poziom nadzoru pedagogicznego i stan doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla 

których jest bezpośrednim przełożonym; 

4) prawidłowość postępowania szkoły w związku z obowiązkiem szkolnym; 

5) bezpieczeństwo osób i wyposażenia materialnego szkoły podczas pełnienia przez 

siebie funkcji wicedyrektora szkoły oraz podczas bieżącego nadzoru nad szkołą; 

6) stan sprawności technicznej (usuwanie zagrożeń) bazy lokalowej szkoły. 

5. Wicedyrektor jest bezpośrednim przełożonym służbowym pracowników pedagogicznych 

i niepedagogicznych szkoły. Wicedyrektor ma prawo do: 

1) przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń, z uwagi na fakt, iż jest 

przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego 

bieżącego nadzoru nad szkołą, a także podczas pełnienia funkcji wicedyrektora; 

2) decydowania o bieżących sprawach procesu pedagogicznego, wychowawczo – 

opiekuńczego i rewalidacyjnego szkoły; 



36 
 

3) formułowania projektu oceny pracy podległych bezpośrednio nauczycieli, a także  

w sprawach oceny pracy wychowawczo – opiekuńczej nauczycieli i wychowawców, 

pełniąc nadzór pedagogiczny; 

4) używania pieczątki osobistej z tytułem: Wicedyrektor Zespołu oraz podpisywania 

pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji. 

§ 43 

Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy: 

1) pełnienie nadzoru organizacyjnego i pedagogicznego nad przebiegiem praktyki 

zawodowej (opracowanie planu praktyk zawodowych); 

2) organizowanie i nadzór nad przebiegiem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie, egzaminu zawodowego w technikum; 

3) przygotowanie harmonogramu praktyk zawodowych ze szczególnym 

uwzględnieniem: liczebności grup wynikającej ze stosowania przepisów BHP, a także 

warunków lokalowych i technicznych w miejscu odbywania praktyk; 

4) ustalanie z zakładami pracy miejsc odbywania praktyk zawodowych; 

5) wizytowanie uczniów na praktykach zawodowych i prowadzenie arkuszy spostrzeżeń  

i uwag, np. jakości odbywania przez uczniów praktyk; 

6) terminowe opracowywanie materiałów sprawozdawczych z praktycznej nauki 

zawodu, 

7) sporządzanie umów dotyczących odbycia praktyki zawodowej; 

8) wypełnianie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej ocen (klasyfikacji) z praktyk 

zawodowych; 

9) reprezentowanie szkoły w kontaktach z pracodawcami; 

10) udzielanie konsultacji w zakresie prawa pracy w celu nauki zawodu zgodnie  

z obowiązującymi przepisami; 

11) w przypadku nieobecności dyrektora szkoły i wicedyrektora, dbanie o prawidłowe 

funkcjonowanie pracy szkoły. 

§ 44 

Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla poszczególnych 

nauczycieli i pracowników szkoły określają odrębne dokumenty tworzone na podstawie 

prawa pracy. 
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R o z d z i a ł  7  

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

§ 45 

1. Ocenianiu w szkole podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia. 

2. Celem oceniania wewnątrzszkolnego zwanego dalej ocenianiem jest: 

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

o postępach w tym zakresie;  

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien dalej się uczyć;  

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;  

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  

5) monitorowanie bieżącej pracy i zachowania ucznia;  

6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce  

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;  

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

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

przez nauczyciela oraz przyjęte kryteria zachowania. 

4. Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów. 

§ 46 

1. Podstawą ustalania w szkole śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, są wymagania edukacyjne 

określone przez nauczyciela w przedmiotowych zasadach oceniania oraz podane do 

wiadomości uczniów i ich rodziców.  

2. Wymagania edukacyjne to oczekiwane osiągnięcia ucznia, niezbędne do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, odnoszące się do 

realizowanego programu nauczania. 

3. Nauczyciel formułując wymagania edukacyjne określa: 

1) poziom koniecznych wiadomości i umiejętności na poszczególne oceny; 

2) formy sprawdzania wiadomości i umiejętności. 

4. Uczniowie corocznie, na początku roku szkolnego, informowani są przez nauczyciela 

prowadzącego dane zajęcia o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych; 
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2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

5. Uczniowie corocznie, na początku roku szkolnego, informowani są przez wychowawcę 

klasy o: 

1) warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Rodzice otrzymują informacje wymienione w pkt. 4 i 5 od wychowawcy oddziału, na 

pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu z rodzicami. 

7. Nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – 

terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia;  

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 

potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;  

4) objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie 

rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli  

i specjalistów w szkole – na podstawie tego rozpoznania; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych  – na podstawie tej opinii. 

8. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, do możliwości ucznia o którym mowa w ust. 5 

dotyczy: 

1) poziomu koniecznych umiejętności i wiadomości na poszczególne oceny; 

2) form sprawdzania wiadomości i umiejętności; 

3) zadawania prac domowych. 

9. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, 
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niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym. 

10. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne,  

b) końcowe. 

11. Ocenianie klasyfikacyjne i bieżące ustala się wg następującej skali: 

1) 6 – stopień celujący; 

2) 5 –  stopień bardzo dobry; 

3) 4 –  stopień dobry; 

4) 3 –  stopień dostateczny; 

5) 2 – stopień dopuszczający; 

6) 1 – stopień niedostateczny.  

12. Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów wyłącznie przy ocenianiu bieżącym oraz 

przy ustalaniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych. 

13. Ogólne kryteria uzyskiwania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) w pełni (w 100%) opanował wiedzę i umiejętności przedmiotowe  określone  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego i zawodowego. Może również 

posiadać wiedzę i umiejętności wykraczające poza określone w podstawie 

programowej. Biegle posługuje się zdobytymi  wiadomościami i umiejętnościami 

w rozwiązywaniu problemów i zadań. Proponuje rozwiązania nietypowe, jest 

twórczy, 

b) lub jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, 

ponadwojewódzkim, laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej. W podanych przypadkach, uczeń otrzymuje z tych zajęć 

najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.   

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: opanował wiedzę i umiejętności 

przedmiotowe określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego  

i zawodowego  w zakresie 90% i więcej; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: opanował wiedzę i umiejętności przedmiotowe 

określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego i zawodowego w 70%  

i więcej; 
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4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: opanował wiedzę i umiejętności 

przedmiotowe, określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego  

i zawodowego w 50% i więcej; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: opanował wiedzę i umiejętności 

przedmiotowe, określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego  

i zawodowego w 35% i więcej, potrafi z pomocą nauczyciela zastosować wiedzę  

oraz umiejętności do rozwiązywania zadań i problemów; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiedzy i umiejętności 

przedmiotowych, określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  

i zawodowego na poziomie 35%, nie potrafi nawet z pomocą nauczyciela zastosować 

wiedzy i umiejętności do rozwiązywania zadań i problemów. 

§ 47 

1. Ocenianie zachowania ucznia ukierunkowane jest na proces samokontroli i zachęcania 

uczniów do wzmożonej pracy nad sobą.  

2. Ocena z zachowania powinna utrwalać i nagradzać postawy pozytywne, a eliminować te, 

które w społeczności szkolnej zostały uznane za niewłaściwe. 

3. Oceny z zachowania ustala się według skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

4. Kryteriami wystawiania ocen z zachowania, jest wywiązywanie się ucznia  

z obowiązków: 

1) stosunek do nauki: 

a) 5 PKT. – uczeń systematycznie i rzetelnie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, 

wywiązuje się z powierzonych mu zadań, ambitnie poszerza wiedzę, rozwija 

swoje umiejętności i uzdolnienia, bierze udział w szkolnych kołach 

zainteresowań, zajęciach dodatkowych, konkursach, olimpiadach 

przedmiotowych, 

b) 4 PKT. – uczeń systematycznie przygotowuje się do zajęć, jest pilny  

i obowiązkowy, wywiązuje się z powierzonych mu zadań, stara się osiągać jak 

najlepsze wyniki w nauce, 
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c) 3 PKT. – uczeń prawidłowo wywiązuje się z obowiązków i powierzonych mu 

zadań, systematycznie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, zdarza mu się 

sporadycznie nie być przygotowanym, dąży do osiągania dobrych wyników  

w nauce, 

d) 2 PKT. – uczeń nie jest zainteresowany poszerzaniem wiedzy i umiejętności, nie 

zawsze przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, jest mało ambitny, satysfakcjonuje 

go uzyskiwanie przeciętnych wyników w nauce, 

e) 1 PKT. – uczeń często nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, nie poszerza 

swojej wiedzy, osiąga satysfakcję z uzyskiwania słabych wyników w nauce, 

f) - 5 PKT. – uczeń notorycznie nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, nie 

przynosi do szkoły podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych, nie pracuje 

na lekcji, posiada lekceważący stosunek do nauki, nie uważa na lekcji. 

2) frekwencja na zajęciach lekcyjnych: 

a) 0 PKT. – uczeń nie ma godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, 

b) - 1 PKT. – uczeń ma do 5 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, 

c) - 2 PKT. – uczeń ma od 6 do 10 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, 

d) - 3 PKT. – uczeń ma od 11 do 15 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, 

e) - 4 PKT. – uczeń ma od 16 do 19 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, 

f) - 5 PKT – uczeń ma powyżej 20 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, 

g) jeżeli uczeń często spóźnia się na lekcje (powyżej 10 spóźnień), wychowawca 

odejmuje dodatkowo jeden punkt. Za każdy miesiąc 100 procentowej frekwencji 

dodaje się 2 punkty. 

3) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

a) 5 PKT. – uczeń szanuje mienie szkolne, własne i innych, chętnie i aktywnie bierze 

udział w pracach samorządu szkolnego poprzez organizację imprez kulturalnych  

i sportowych, samorządu klasowego, pracach społecznych na rzecz szkoły  

i środowiska społecznego, otrzymał uwagi pozytywne (udokumentowane  

w dzienniku), reaguje zgodnie z prawem na przejawy zła (wandalizm, kradzieże, 

znęcanie się psychiczne i fizyczne nad innymi), chętnie udziela pomocy kolegom, 

szanuje pracę swoją i innych, dba o wystrój klasy, ma pozytywny wpływ na 

rówieśników, 

b) 4 PKT. – uczeń szanuje mienie szkolne, własne i innych, nie prowokuje 

konfliktów, prawidłowo reaguje na przejawy zła np. akty przemocy, wandalizmu, 

angażuje się w prace na rzecz zespołu klasowego i szkoły np. angażuje się  
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w przygotowanie wigilii klasowej, organizację wycieczek itp., jest uczynny  

i pomocny, 

c) 3 PKT. – uczeń szanuje mienie szkolne, własne i innych, zdarzyło się, że jeden raz 

nie postąpił zgodnie z zasadami uczciwości lub nie zareagował na przejaw zła, 

potrafi przyjąć odpowiedzialność za własne błędy, nie obarcza winą innych, nie 

odmawia pomocy koleżeńskiej, nie uchyla się od prac na rzecz zespołu klasowego 

i szkoły, 

d) 2 PKT. – uczeń szanuje mienie własne, szkolne i innych, zdarza mu się nie 

przestrzegać zasad uczciwości, nie zawsze wykazuje chęć do pracy  na rzecz 

zespołu klasowego czy szkoły, unika odpowiedzialności za popełnione czyny, 

e) 1 PKT. – postępowanie ucznia zwykle jest sprzeczne z zasadami uczciwości, jest 

obojętny wobec przejawów zła, jest niekoleżeński, nie pracuje na rzecz zespołu 

klasowego lub szkoły, niszczy mienie szkolne, własne i innych, unika 

odpowiedzialności za popełnione czyny, obarcza za nie winą innych, 

f) - 5 PKT. – uczeń jest nieuczciwy, dopuszcza się oszustwa, fałszerstwa, plagiatu, 

jest niekoleżeński, arogancki, agresywny, odmawia pracy na rzecz zespołu 

klasowego lub szkoły, niszczy mienie szkolne, własne i innych, narusza prawa 

osobiste nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły (używa do nagrywania bez 

ich zgody telefonu komórkowego, dyktafonu, kamery, aparatu fotograficznego), 

odmawia posłuszeństwa i współpracy z nauczycielem, zachowuje się gorsząco  

i deprawująco. 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej oraz honor i tradycje szkoły: 

a) 5 PKT. – uczeń godnie reprezentuje szkołę na imprezach i uroczystościach 

szkolnych i pozaszkolnych, dba o wizerunek szkoły, szanuje tradycje szkolne, 

uczestniczy w uroczystościach szkolnych, ubiera odświętny strój w określonych 

sytuacjach, wykazuje szacunek wobec symboli narodowych oraz sztandaru 

szkoły, zawsze dba o kulturę słowa, nie używa wulgarnego słownictwa wobec 

nauczycieli, uczniów i innych pracowników szkoły, 

b) 3 PKT. – uczeń nie uchyla się od obecności na imprezach i uroczystościach 

szkolnych, nie bierze czynnego udziału w uroczystościach szkolnych, akceptuje 

tradycje szkolne, nie zawsze ubiera odświętny strój w określonych sytuacjach, 

szanuje symbole narodowe oraz sztandar szkoły, nie zawsze dba o kulturę słowa, 

nie używa jednak wulgarnego słownictwa, pozytywnie reaguje na uwagi 

nauczycieli, 
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c) - 5 PKT. – uczeń nie uczestniczy w uroczystościach szkolnych, nie szanuje 

tradycji szkolnych, nie dba o wizerunek szkoły, nie ubiera odświętnego stroju  

w określonych sytuacjach, wykazuje brak należytego szacunku wobec symboli 

narodowych oraz sztandaru szkoły, nie dba o kulturę słowa, używa wulgarnego 

słownictwa wobec nauczycieli, uczniów i innych pracowników szkoły, nie 

poprawia swego zachowania. 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

a) 5 PKT. – uczeń stanowi wzór do naśladowania, zawsze przestrzega zasad 

bezpieczeństwa, prawidłowo reaguje na występujące zagrożenie, jest wolny od 

wszelkich nałogów i uzależnień, 

b) 4 PKT. – uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa, nigdy nie spowodował 

zagrożenia własnego i innych, jest wolny od wszelkich nałogów i uzależnień, 

c) 3 PKT. – zdarzyło się, że uczeń jednorazowo spowodował zagrożenie 

bezpieczeństwa własnego lub innych, zareagował na uwagi nauczycieli i sytuacja 

taka nie powtórzyła się, jest wolny od wszelkich nałogów i uzależnień, 

d) 2 PKT. – uczeń kilka razy (do 3 razy) spowodował zagrożenie bezpieczeństwa 

własnego lub innych, w konsekwencji rozmów z wychowawcą poprawił swoje 

zachowanie, jest wolny od wszelkich nałogów i uzależnień, 

e) 1 PKT. – uczeń często (więcej niż 3 razy) spowodował zagrożenie własnego lub 

innych, przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty, lekceważy uwagi  

i upomnienia nauczycieli, jest wolny od wszelkich nałogów i uzależnień, 

f) - 5 PKT. – zachowanie ucznia stwarza zagrożenie dla innych, nie reaguje na 

upomnienia ze strony nauczyciela, pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły, 

przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty, świadomie naraża bezpieczeństwo 

własne i innych, stwierdzono, że korzysta z używek, namawia innych do 

korzystania z nich, wywiera niekorzystny wpływ na kolegów. 

6) godne, kulturalne zachowanie się ucznia w szkole i poza nią oraz okazywanie 

szacunku innym osobom: 

a) 5 PKT. – uczeń wyróżnia się wzorową kulturą osobistą w szkole i poza szkołą, 

stosownie się ubiera, dba o swój wygląd, dba o zdrowie i higienę osobistą oraz 

estetykę otoczenia, szanuje godność nauczycieli, uczniów i innych pracowników, 

toleruje ich poglądy lub przekonania, nie ośmiesza innych, nie okazuje wyższości 

wobec kolegów, nigdy nie przeszkadza w prowadzenie lekcji, 
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b) 4 PKT. – cechuje go kultura osobista w szkole i poza nią, stosownie się ubiera, 

dba o zdrowie i higienę osobistą oraz estetykę otoczenia, szanuje godność własną 

i innych, toleruje ich poglądy lub przekonania, nie ośmiesza innych, nie 

przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 

c) 3 PKT. – sporadycznie zdarza mu się niekulturalne zachowanie w stosunku do 

otoczenia w szkole i poza szkołą, dba o godność własną i innych, szanuje godność 

nauczycieli i innych pracowników szkoły, dba o higienę osobistą oraz estetykę 

otoczenia, zdarza mu się niestosowne zachowanie wobec kolegów, ale rozumie 

błąd i wykazuje chęć poprawy, nie zawsze jest tolerancyjny wobec poglądów lub 

przekonań innych, czasami przeszkadza w prowadzeniu lekcji, po zwróceniu 

uwagi wykazuje natychmiastową poprawę, 

d) 2 PKT. – uczeń nie przywiązuje uwagi do kultury osobistej, trzeba mu 

przypominać o potrzebie dbałości o higienę i odpowiedni strój, często nie dba  

o godność własną i innych, jest mało tolerancyjny wobec poglądów lub przekonań 

innych,, czasami przeszkadza w prowadzeniu lekcji, w konsekwencji reaguje na 

uwagi nauczyciela, 

e) 1 PKT. – uczeń nie dba o kulturę osobistą (wyglądu, słowa i zachowania), często 

jest niestosownie ubrany, nie dba o higienę osobistą, jest nietolerancyjny wobec 

poglądów lub przekonań innych, często przeszkadza nauczycielowi  

w prowadzeniu lekcji, co jest udokumentowane uwagą w dzienniku, nie poprawia 

swego zachowania mimo uwag nauczyciela, 

f) - 5 PKT. – uczeń jest agresywny, arogancki, ignoruje polecenia nauczyciela, nie 

szanuje godności nauczycieli, uczniów i innych pracowników szkoły, notorycznie 

przeszkadza w prowadzeniu lekcji, niegrzecznie odzywa się do innych, obraża 

nauczycieli i pracowników szkoły, co jest udokumentowane uwagami  

w dzienniku, ubiera się wyzywająco, stosuje przemoc fizyczną i psychiczną 

dokonuje kradzieży, wchodzi w kolizję z prawem. 

5. Ocenę z zachowania wystawia wychowawca w porozumieniu z innymi nauczycielami 

oraz po wysłuchaniu uwag i opinii uczniów w klasie i innych pracowników szkoły (jeżeli 

takie zgłoszą). 

6. Nagana wychowawcy klasy obniża ocenę z zachowania o jeden stopień, natomiast 

nagana dyrektora szkoły obniża ocenę z zachowania do oceny nagannej. 
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7. Uczniowie, którzy nie realizują obowiązku nauki (mają ponad 50% zajęć lekcyjnych 

opuszczonych nieusprawiedliwionych), otrzymują ocenę naganną z zachowania bez 

względu na inne kryteria. 

8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego, albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

9. W celu ustalenia oceny z zachowania sumujemy uzyskane punkty w poszczególnych 

kryteriach i stosujemy poniższą tabelę przeliczeniową. Wychowawca wypełnia 

szczegółową kartę oceny zachowania uczniów, na której wyszczególnia ilość 

przyznanych punktów z każdego kryterium i przechowuje ją w dokumentacji 

wychowawcy. 

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW OCENA ZACHOWANIA 

25 i więcej WZOROWA 

24 – 19 BARDZO DOBRA 

18 – 13 DOBRA 

12 – 7 POPRAWNA 

6- 1 NIEODPOWIEDNIA 

0 i poniżej NAGANNA 

 

§ 48 

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

przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 

jak powinien dalej się uczyć.  

2. Ocena bieżąca poziomu wiadomości i umiejętności ucznia dokonywana jest 

systematycznie w odniesieniu do wymagań edukacyjnych. 

3. Wiadomości i umiejętności ucznia sprawdzane są  w formie: 

1) wypowiedzi ustnej na lekcjach polegającej na sprawdzeniu wiedzy w zakresie 

rozumienia problemu i związków przyczynowo – skutkowych i jej zastosowania; 
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2) aktywności rozumianej jako uczestnictwo ucznia we wszystkich formach zajęć 

szkolnych; 

3) pisemnych prac klasowych zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem,   

z zadaniami odnoszącymi się do sprawdzenia zarówno wiedzy, jak i umiejętności, 

poprzedzonych lekcją powtórzeniową; 

4) pisemnych sprawdzianów wiedzy i umiejętności zapowiedzianych z tygodniowym 

wyprzedzeniem, obejmujących wskazany przez nauczyciela materiał bieżący; 

5) sprawdzianów sprawdzających wiedzę i umiejętności z ostatniej lekcji mających 

charakter pisemny lub praktyczny; 

6) sprawdzianów umiejętności praktycznych w formie zadań do wykonania w obecności 

nauczyciela; 

7) prac pisemnych oraz prac praktycznych  wykonanych przez ucznia samodzielnie lub 

zespołowo;  

8) prac domowych w formie pisemnej lub praktycznej. 

1. Uczeń może mieć do trzech w tygodniu zapowiedzianych i potwierdzonych wpisem 

w dzienniku z tygodniowym wyprzedzeniem prac klasowych lub sprawdzianów 

obejmujących większy zakres materiału. W ciągu dnia uczeń może mieć jedną pracę 

klasową lub jeden duży sprawdzian. W wyjątkowych sytuacjach i za zgodą uczniów 

możliwe jest przeprowadzenie dwóch prac klasowych jednego dnia. Sprawdzianów 

pisemnych obejmujących materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji może być 

dowolna ilość. 

2. Prace pisemne powinny być sprawdzone i ocenione przez nauczyciela w terminie do  

14 dni od dnia ich przeprowadzenia i przechowywane w szkole do końca bieżącego roku 

szkolnego. 

§ 49 

1. Nauczyciel zobowiązany jest przekazywać rodzicom informacje o postępach  

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach. 

2. Na wniosek ucznia lub rodzica, nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę, odnosząc się 

do wymagań edukacyjnych określonych w zasadach przedmiotowego oceniania lub 

kryteriów oceny zachowania określonych w zasadach wewnątrzszkolnego oceniania. 

Przekazanie informacji odbywa się w formie indywidualnego kontaktu po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu spotkania lub podczas zebrań z rodzicami. 
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3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są przechowywane do końca roku 

szkolnego, są udostępniane uczniom i rodzicom, a także mogą być przez nich 

fotografowane. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub 

jego rodzicom. 

5. Przekazanie informacji odbywa się w formie indywidualnego kontaktu po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu spotkania lub podczas zebrań z rodzicami. Spotkanie oraz treść 

przekazanych informacji jest odnotowana w dokumentacji szkolnej. 

6. Dokumentacja nie jest wydawana rodzicowi poza teren szkoły.  

7. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie uczestniczą w zebraniach, „drzwiach 

otwartych”, nie kontrolują wpisów w dzienniku elektronicznym oraz nie kontaktują się  

z wychowawcą lub nauczycielami poszczególnych przedmiotów, a kwestionują ocenę, 

nie mogą powoływać się na brak informacji o postępach dziecka w nauce. 

§ 50 

1. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu, liczba ocen 

bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym półroczu powinna wynosić nie mniej 

niż trzy.  

2. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych więcej niż jeden raz w tygodniu, liczba 

ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie powinna być większa. 

3. Bieżące i klasyfikacyjne oceny zajęć edukacyjnych i zachowania odnotowywane są  

w dzienniku elektronicznym. 

4. Wychowawca i nauczyciele na bieżąco wpisują do dziennika elektronicznego uwagi  

i spostrzeżenia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania 

norm zachowania w szkole, a także informacje o zastosowanych środkach 

wychowawczych, udzielonych nagrodach i karach oraz skutkach zastosowanych wobec 

ucznia środków wychowawczych.  

§ 51 

1. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu 

nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości  

i umiejętności we wskazanej formie i terminie ustalonym przez nauczyciela.   

2. Za nieobecność na sprawdzianie uczeń nie otrzymuje oceny. Nieobecność na  

sprawdzianie zostaje zaznaczona w rubryce ocen symbolem „0”. 
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3. Zgłoszenie przez ucznia przed zajęciami nieprzygotowania do lekcji zostaje odnotowane 

symbolem „np” lub „n”. 

4. Szczegółowe zasady zgłaszania nieprzygotowania do zajęć określają zasady 

przedmiotowego oceniania. 

5. Uczeń ma prawo do poprawy oceny. Poprawa powinna odbyć się w przeciągu dwóch 

tygodni od momentu wpisania oceny do dziennika. W przypadku, kiedy uczeń nie był 

obecny w szkole podczas oddawania sprawdzianów, a nieobecność ta jest uzasadniona 

dłuższą chorobą, termin dwóch tygodni liczy się od momentu  powrotu ucznia do szkoły.  

6. Termin i zasady poprawy ocen cząstkowych określa indywidualnie nauczyciel przedmiotu 

zgodnie z zasadami przedmiotowego oceniania. 

7. Nauczyciel wpisuje do dziennika ocenę z poprawy, jeżeli uzyskana ocena jest wyższa niż 

otrzymana wcześniej. Kryteria kolejnych popraw określa indywidualnie nauczyciel 

przedmiotu zgodnie z zasadami przedmiotowego oceniania. 

§ 52 

Ocenianie religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami prawa oświatowego. 

§ 53 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć, systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia  

w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej, jako działań 

mających wpływ na kształtowanie prozdrowotnego stylu życia. 

2. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony całkowicie z zajęć 

wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie zaświadczenia o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanego przez lekarza na czas 

określony w zaświadczeniu. 

3. Istnieje możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych  

na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza wskazującej, jakich 

ćwiczeń fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) ten uczeń nie może wykonywać 

oraz przez jaki okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania 

fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza, 

ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany. 

Jednocześnie nauczyciel wychowania fizycznego jest obowiązany dostosować 

wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej, do 

indywidualnych potrzeb  i możliwości ucznia określonych w opinii. 
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4. Decyzję o zwolnieniu ucznia z wyżej wymienionych zajęć podejmuje dyrektor szkoły. 

5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia  z zajęć o których mowa w ust. 2 uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

§ 54 

1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 

edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

z nauki drugiego języka obcego. 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania,  zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

§ 55 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

2. Uczniowie i rodzice zostają poinformowani o przewidywanych ocenach niedostatecznych 

najpóźniej 14 dni przed ostatecznym terminem wystawiania ocen śródrocznych, który 

przypada w ostatni dzień zajęć szkolnych, przed zimową przerwą świąteczną. 

3. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 2 odbywa się za pomocą wpisów  

w dzienniku elektronicznym lub podczas spotkań z wychowawcą. 

4. Uczniowie i rodzice uzyskują informacje o ustalonych  śródrocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z edukacyjnych zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz  

o śródrocznej ocenie zachowania za pomocą wpisów w dzienniku elektronicznym. 

5. Najpóźniej 21 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych 

dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z edukacyjnych zajęć obowiązkowych  

i dodatkowych  oraz o ustalonej dla niego rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania.  

6. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 5 odbywa się za pomocą wpisów  

w dzienniku elektronicznym lub podczas spotkań z wychowawcą. 
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7. Przewidywane oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zajęć 

dodatkowych oraz przewidywana roczna ocena zachowania, mogą być podwyższone na 

zasadach określonych w § 57. 

8. Oceny uchwalone decyzją rady pedagogicznej są ostateczne. 

9. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić uzasadnione pisemne zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia 

ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych. 

10. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie 

określonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

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

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania komisji, zwykłą większością głosów, 

a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

11. Sprawdzian, a także pracę komisji przeprowadza się w trybie i formie określonej przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

12. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

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

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

poprawkowego, zgodnie z § 59. 

14. Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

Wystawia się ją na podstawie zasad przedmiotowego oceniania, z ocen cząstkowych  

z różnych form sprawdzania wiadomości. 

15. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii lub etyki, do średniej ocen 

rocznych, końcowych oraz klasyfikacyjnych, wlicza się ocenę uzyskaną z tych zajęć. 

16. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę. 
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§ 56 

1. Uczeń kończy szkołę, gdy w klasie programowo najwyższej uzyskał oceny wyższe 

od oceny niedostatecznej. 

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania. 

3. Egzamin maturalny, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin 

zawodowy przeprowadza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 

§ 57 

1. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny z zachowania: 

1) w ciągu 2 dni od poinformowania o przewidywanej rocznej ocenie, uczeń lub rodzice 

zwracają się do nauczyciela przedmiotu, o możliwość podwyższenia przewidywanej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub do wychowawcy o podwyższenie 

przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania (maksimum o jeden 

stopień); 

2) nauczyciel lub odpowiednio wychowawca spisuje z uczniem kontrakt, który zawiera: 

formy podwyższenia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej, zagadnienia z przedmiotu 

i termin podwyższenia; 

3) pod kontraktem podpisuje się uczeń lub rodzic (w przypadku ucznia niepełnoletniego) 

i nauczyciel; 

4) tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć 

edukacyjnych i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania kończy się na 2 dni 

robocze, przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej; 

5) dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do 

zakończenia roku szkolnego. 

2. Uzyskana ocena klasyfikacyjna jest ostateczna. 

§ 58 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla: 

1) uczniów nieklasyfikowanych  z powodu usprawiedliwionej nieobecności; 

2) dla uczniów nieklasyfikowanych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności za 

zgodą rady pedagogicznej; 

3) ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą; 

4) ucznia realizującego indywidualny tok nauki. 
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2. Uczeń, który wyraża wolę przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego, informuje 

pisemnie o tym fakcie dyrektora szkoły przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej. 

3. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje zakres materiału z roku, w którym uczeń został 

nieklasyfikowany. Składa się z części pisemnej i części ustnej (z wyjątkiem egzaminu 

z wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć plastycznych,  gdzie egzamin ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych). Maksymalny czas trwania całego egzaminu 

wynosi 60 minut dla jednego ucznia (45 min. egzamin pisemny + 15 min. egzamin 

ustny). Czas na przygotowanie się do części ustnej egzaminu, wynosi nie dłużej niż  

5 minut dla danego ucznia i nie wlicza się do czasu trwania całego egzaminu.  

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się po klasyfikacji końcoworocznej w terminie 

ustalonym z uczniem i jego rodzicami, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych. 

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

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela prowadzącego takie same 

lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

7. Pytania i zadania egzaminacyjne proponuje nauczyciel przedmiotu. 

8. Zestaw przyborów i pomocy dydaktycznych dopuszczonych do korzystania podczas 

egzaminu klasyfikacyjnego: 

1) w części pisemnej: 

a) język polski: kartka z pieczątką szkoły, wskazany tekst literacki lub jego 

fragment, przeznaczony do analizy i interpretacji przez ucznia, słownik 

ortograficzny – wyłącznie do wglądu dla uczniów posiadających opinię  

o dysleksji lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez 

poradnię psychologiczno – pedagogiczną, długopis, 

b) język obcy nowożytny: długopis, 

c) historia: atlas historyczny, długopis, 

d) wiedza o społeczeństwie: długopis, 

e) matematyka: kartka z pieczątką szkoły, zestaw wzorów matematycznych (tablice), 

kalkulator prosty, długopis, ołówek, przybory geometryczne (linijka, ekierka, 

cyrkiel),  
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f) fizyka: kartka z pieczątką szkoły, karta wybranych wzorów i stałych fizycznych, 

linijka, kalkulator prosty, długopis, 

g) chemia: kartka z pieczątką szkoły, karta wybranych tablic chemicznych, linijka, 

kalkulator prosty, długopis, 

h) biologia: kartka z pieczątką szkoły, tablice biologiczno – chemiczne, kalkulator 

prosty, linijka, długopis, 

i) geografia: kartka z pieczątką szkoły, kalkulator prosty, linijka, długopis, 

j) edukacja dla bezpieczeństwa: kartka z pieczątką szkoły, długopis. 

2) w części ustnej: 

a) język polski: kartka z pieczątką szkoły, długopis, 

b) język obcy nowożytny: kartka z pieczątką szkoły, długopis, 

c) historia: kartka z pieczątką szkoły, atlas historyczny, długopis, 

d) wiedza o społeczeństwie: kartka z pieczątką szkoły, długopis, 

e) matematyka: zestaw wzorów matematycznych (tablice), kalkulator prosty,  

f) fizyka: karta wybranych wzorów i stałych fizycznych, kalkulator prosty, 

g) chemia: karta wybranych tablic chemicznych, kalkulator prosty, 

h) biologia: tablice biologiczno – chemiczne, kalkulator prosty, 

i) geografia: kalkulator prosty. 

9. W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu zawodowego, zestaw przyborów  

i pomocy dydaktycznych oraz zasady przeprowadzania egzaminu, ustalane są przez 

nauczyciela przedmiotu i znajdują się w zasadach przedmiotowego oceniania. 

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, przeprowadzających egzamin; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) nazwę zajęć edukacyjnych z jakich przeprowadzany jest egzamin; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

11. Do protokołu dołącza się: pisemną pracę ucznia, zwięzłą informację o odpowiedziach 

ustnych ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem 

dotyczącym oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, o którym mowa w § 59. 
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§ 59 

1. W przypadku otrzymania przez ucznia rocznej oceny niedostatecznej z jednego lub 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uczeń może zdawać egzamin poprawkowy  

z tych zajęć. 

2. Uczeń składa pisemną informację o chęci przystąpienia do egzaminu poprawkowego lub 

powtarzania klasy, przed  posiedzeniem  końcoworocznej rady klasyfikacyjnej. 

3. Uczeń, który otrzymał trzy lub więcej ocen niedostatecznych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, składa pisemną informację o chęci powtarzania klasy przed  posiedzeniem  

końcoworocznej rady klasyfikacyjnej. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły i przeprowadza się go  

w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

5. Egzamin poprawkowy obejmuje zakres materiału z całego roku szkolnego, ujęty  

w podstawie programowej. Przeprowadza się go w formie  pisemnej i  ustnej, 

z wyjątkiem egzaminu z wychowania fizycznego, informatyki, zajęć plastycznych,  

z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań  praktycznych. 

6. Maksymalny czas trwania całego egzaminu wynosi 60 minut dla jednego ucznia (45 min. 

egzamin pisemny + 15 min. egzamin ustny). Czas na przygotowanie się do części ustnej 

egzaminu, wynosi nie dłużej niż 5 minut dla danego ucznia i nie wlicza się do czasu 

trwania całego egzaminu. 

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W jej 

skład wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel przez niego wyznaczony – jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący. Na własną 

prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach może być on zwolniony z udziału 

w pracy komisji. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę 

egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym 

że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu 

z dyrektorem szkoły; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 

8. Pytania i zadania egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący 

komisji w porozumieniu z konsultantem – członkiem komisji. 
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9. Zestaw przyborów i pomocy dydaktycznych dopuszczonych do korzystania podczas 

egzaminu poprawkowego: 

1) w części pisemnej: 

a) język polski: kartka z pieczątką szkoły, wskazany tekst literacki lub jego 

fragment, przeznaczony do analizy i interpretacji przez ucznia, słownik 

ortograficzny – wyłącznie do wglądu dla uczniów posiadających opinię  

o dysleksji lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez 

poradnię psychologiczno – pedagogiczną, długopis, 

b) język obcy nowożytny: długopis, 

c) historia: atlas historyczny, długopis, 

d) wiedza o społeczeństwie: długopis, 

e) matematyka: kartka z pieczątką szkoły, zestaw wzorów matematycznych (tablice), 

kalkulator prosty, długopis, ołówek, przybory geometryczne (linijka, ekierka, 

cyrkiel),  

f) fizyka: kartka z pieczątką szkoły, karta wybranych wzorów i stałych fizycznych, 

linijka, kalkulator prosty, długopis, 

g) chemia: kartka z pieczątką szkoły, karta wybranych tablic chemicznych, linijka, 

kalkulator prosty, długopis, 

h) biologia: kartka z pieczątką szkoły, tablice biologiczno – chemiczne, długopis, 

kalkulator prosty, linijka, 

i) geografia: kartka z pieczątką szkoły, kalkulator prosty, linijka, długopis, 

j) edukacja dla bezpieczeństwa: kartka z pieczątką szkoły, długopis. 

2) w części ustnej: 

a) język polski: kartka z pieczątką szkoły, długopis, 

b) język obcy nowożytny: kartka z pieczątką szkoły, długopis, 

c) historia: kartka z pieczątką szkoły, atlas historyczny, długopis, 

d) wiedza o społeczeństwie: kartka z pieczątką szkoły, długopis, 

e) matematyka: zestaw wzorów matematycznych (tablice), kalkulator prosty,  

f) fizyka: karta wybranych wzorów i stałych fizycznych, kalkulator prosty, 

g) chemia: karta wybranych tablic chemicznych, kalkulator prosty, 

h) biologia: tablice biologiczno – chemiczne, kalkulator prosty, 

i) geografia: kalkulator prosty. 
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10. W przypadku egzaminu poprawkowego z przedmiotu zawodowego, zestaw przyborów  

i pomocy dydaktycznych oraz zasady przeprowadzania egzaminu, ustalane są przez 

nauczyciela przedmiotu i znajdują się w zasadach przedmiotowego oceniania. 

11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska członków komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

12. Do protokołu dołącza się: pisemną pracę ucznia, zwięzłą informację o odpowiedziach 

ustnych ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

14. Nauczyciel wskazuje uczniowi zagadnienia i zakres materiału do opanowania. 

15. Uczeń zdał egzamin poprawkowy, jeżeli z części pisemnej i ustnej otrzymał ocenę 

pozytywną. 

16. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do następnej 

klasy.  

17. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.  

18. Uczeń lub jego rodzice, mogą wnieść zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

ocena z egzaminu poprawkowego, została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. Termin wniesienia zastrzeżeń, wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

§ 60 

1. 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. Podstawę do promowania ucznia 

stanowią przyczyny losowe takie jak np. długotrwała, ciężka choroba, trudna sytuacja 

rodzinna, które utrudniały bądź uniemożliwiały naukę. 
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2. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, który ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne,  

o których mowa w odrębnych przepisach, może jeden raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który z przyczyn 

losowych lub zdrowotnych, na podstawie: 

1) zaświadczenia wystawionego przez służby medyczne o niezdolności do uczestniczenia 

w zajęciach; 

2)  zaświadczenia urzędowego, wystawionego np. przez organ sądowniczy, instytucję 

publiczną, zaświadczające, że nieobecność ucznia wynikła z istotnych przyczyn lub 

nieprzewidywalnych zdarzeń; 

nie przystąpił do egzaminu zawodowego w terminie głównym i w terminie dodatkowym. 

Decyzja rady pedagogicznej jest ostateczna.  

3. Uczeń, o którym mowa w ust. 2, przystępuje do egzaminu zawodowego w możliwie 

najbliższym terminie głównym przeprowadzania tego egzaminu. 
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R o z d z i a ł  8  

Prawa i obowiązki ucznia 

§ 61 

Uczeń szkoły ma prawo do: 

1) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w szkole i na zajęciach 

organizowanych przez szkołę poza jej siedzibą; 

2) prawidłowo zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki, w tym 

znajomości planów i programów pracy szkoły;  

3) sprawiedliwej i jawnej oceny osiągnięć edukacyjnych i zachowania; 

4) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, w tym wyrażania własnych 

myśli z zachowaniem zasad kulturalnej wypowiedzi; 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

6) otrzymania pomocy w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolnym; 

7) ochrony własności intelektualnej; 

8) wpływania na życie szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim; 

9) odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych; 

10) posiadania pełnej wiedzy na temat wymagań edukacyjnych oraz kryteriów ocen  

z przedmiotów i z zachowania; 

11) zapoznania się z zasadami wewnątrzszkolnego i przedmiotowego oceniania;  

12) jednego dnia wolnego od zajęć lekcyjnych na przygotowanie się do eliminacji 

regionalnych konkursów i olimpiad przedmiotowych; 

13) dwóch dni wolnych od zajęć lekcyjnych na przygotowanie do eliminacji centralnych 

konkursów i olimpiad przedmiotowych; 

14) zwolnienia ze sprawdzania wiadomości, z wyłączeniem zapowiedzianych form 

kontroli pisemnych, jeśli jego numer z dziennika został wylosowany  

w funkcjonującym w szkole tzw. „szczęśliwym numerku”;  

15) uczeń osiągający 100% frekwencję za dany miesiąc otrzymuje w następnym miesiącu 

tzw. n – kę , tj. dzień wolny od pytania (nie dotyczy sytuacji, gdy na dany dzień prace 

klasowe czy sprawdziany zostały wcześniej zapowiedziane);  

16) powiadomienia o przyznanych nagrodach i karach; 

17) odwołania od kar określonych w statucie szkoły; 

18) pomocy wychowawcy, pedagoga szkolnego i dyrektora w przypadku każdej potrzeby; 

19) pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji 

ekonomicznej lub życiowej; 
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20) w przypadku nieprzestrzegania zasad zawartych w statucie szkoły, uczniowie lub ich 

rodzice mają prawo złożyć skargę do dyrektora szkoły określając, które z praw   

i przez kogo zostało naruszone. 

§ 62 

1. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku łamania 

jego praw jako ucznia, opisanych w statucie, jak i praw wynikających z odrębnych 

przepisów. 

2. Tożsamość ucznia składającego skargę na łamanie jego praw, jest objęta ochroną  

i nieudostępniana publicznie, chyba, że uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę. 

3. Dyrektor podejmuje działania wyjaśniające, dotyczące praw uczniów – na wniosek 

ucznia, jego rodziców lub samorządu uczniów. 

4. Wszelkie informacje uzyskane przez dyrektora w toku postępowania mediacyjnego 

stanowią tajemnicę służbową. 

5. Do postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w ust. 3, zastosowanie mają przepisy 

kodeksu postępowania administracyjnego. 

§ 63 

Do obowiązków ucznia należy:  

1) punktualne przychodzenie do szkoły i aktywne uczestniczenie we wszystkich 

zaplanowanych dla niego zajęciach szkolnych; 

2) usprawiedliwienie każdej nieobecności na zajęciach; 

3) systematyczne uczenie się i podnoszenie swoich umiejętności;  

4) odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;  

5) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;  

6) dbanie o porządek i ład w klasie oraz szkole; 

7) szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób; 

8) dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów;  

9) nieuleganie nałogom i przekonywanie innych o ich szkodliwości; 

10) przestrzeganie zasad ubioru: 

a) ubiór codzienny ucznia jest dowolny, ale nie ekstrawagancki, 

b) w doborze ubioru, rodzaju fryzury, makijażu należy zachować umiar pamiętając, 

że szkoła jest miejscem nauki, 

c) strój odświętny (białe bluzki/koszule, granatowe/czarne/szare spodnie, spódnice) 

wymagany jest podczas uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału 

szkolnego np. rozpoczęcie/zakończenie roku szkolnego, imprez 
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okolicznościowych (wigilia szkolna, klasowa), wyjść poza teren szkoły w celu 

reprezentacji szkoły, 

d) strój sportowy obowiązuje na zajęciach wychowania fizycznego i jest ustalany  

z nauczycielem. 

11) szanowanie symboli państwowych i szkolnych; 

12) noszenie identyfikatora w czasie przebywania na terenie szkoły; 

13) posiadanie potrzebnych przyborów, materiałów edukacyjnych;  

14) ponoszenie odpowiedzialności materialnej (uczniowie i rodzice) za wyrządzone 

szkody w szkole, jak i wobec osób indywidualnych; 

15) okazywanie pomocy osobom starszym, słabszym i dzieciom; 

16) dążenie do polubownego rozwiązywania konfliktów koleżeńskich; 

17) podporządkowanie się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady 

pedagogicznej, rady rodziców, nauczycieli, pracowników oraz ustaleniom samorządu 

uczniowskiego w zakresie bezpieczeństwa, porządku i organizacji pracy szkoły; 

18) przestrzeganie regulaminów znajdujących się w pracowniach oraz instrukcji obsługi 

urządzeń podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych; 

19) w trakcie uroczystości firmowanych przez szkołę np. studniówka, uczeń  powinien 

zachować się zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych regulaminach; 

20) zwrócić wszystkie wypożyczone książki i materiały do biblioteki szkolnej, do dnia 

wyznaczonego przez nauczyciela bibliotekarza w danym roku szkolnym. 

§ 64 

1. Nieobecność ucznia powstaje w sytuacji, gdy ucznia nie będzie na lekcji lub przyjdzie  na 

lekcję po 15 minutach od jej rozpoczęcia. 

2. Jeżeli uczeń zgłosi się na lekcję przed upływem 15 minut od jej rozpoczęcia, nauczyciel 

odnotowuje w dzienniku lekcyjnym spóźnienie, które nie wymaga usprawiedliwiania.  

3. Usprawiedliwienia wymaga każda nieobecność ucznia na każdej godzinie 

obowiązkowych zajęć lekcyjnych.  

4. Osobą uprawnioną do usprawiedliwienia nieobecności uczniów danej klasy jest 

wychowawca klasy. 

5. Rodzice ucznia przesyłają informację o usprawiedliwienie do wychowawcy klasy za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

6. Każda informacja o usprawiedliwienie powinna zawierać opis przyczyny nieobecności 

ucznia w szkole.  
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7. Zgłoszenie informacji o usprawiedliwienie odbywa się najpóźniej wciągu 7 dni nauki 

szkolnej od powrotu ucznia do szkoły po nieobecności. 

8. Wychowawca w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach (np. wyjazd rodzica, pobyt  

w szpitalu) ma prawo przyjąć usprawiedliwienie po wyznaczonym terminie.  

9. Dopuszcza się następujące formy wnioskowania o usprawiedliwienie nieobecności:  

1) pisemna prośba rodzica wraz z uzasadnieniem w dzienniku elektronicznym; 

2) ustna prośba rodzica w bezpośredniej rozmowie z wychowawcą; 

3) zaświadczenie wystawione przez służby medyczne o niezdolności do uczestniczenia  

w zajęciach; 

4) zaświadczenie urzędowe, wystawione np. przez organ sądowniczy, instytucję 

publiczną; zaświadczające, że nieobecność ucznia wynikła z istotnych przyczyn lub 

nieprzewidywalnych zdarzeń; 

5) nie dopuszcza się usprawiedliwiania nieobecności w formie sms lub za pośrednictwem 

innych komunikatorów. 

10. W sytuacji usprawiedliwienia budzącego wątpliwości wychowawca ma prawo wezwać 

rodziców na rozmowę wyjaśniającą. 

11. Uczniowie biorący udział w konkursach, zawodach, olimpiadach lub innych 

uroczystościach, do których zostali oddelegowani przez szkołę, są liczeni jako obecni na 

zajęciach. Nieobecność ucznia na lekcji odnotowuje się poprzez wpis „ns” w dzienniku 

elektronicznym. 

12. Rodzic zobowiązany jest do poinformowania osobiście lub telefonicznie wychowawcę 

klasy o przyczynie nieobecności ucznia przekraczającej tydzień.  

13. W przypadku niepoinformowania szkoły przez rodzica o nieobecności ucznia trwającej 

powyżej 7 dni, wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu 

wyjaśnienie przyczyny tej nieobecności.  

14. Przyczyny nieobecności ucznia muszą być racjonalne i stanowić rzeczywiste 

uzasadnienie nieobecności, np. choroba, wypadek, nieprzewidziane sytuacje losowe, 

sprawy urzędowe niezależne od ucznia.  

15. Wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeśli uzna, że 

podane przez niego powody są niewystarczające do usprawiedliwienia.  

16. Wszystkie godziny nieuregulowane wyżej wymienionymi zasadami wychowawca uznaje 

za nieusprawiedliwione.  
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17. Osoba usprawiedliwiająca nieobecności zobowiązana jest do przechowywania 

dokumentów na podstawie, których dokonano usprawiedliwienia, do dnia zakończenia 

roku szkolnego. 

18. W przypadku ucznia pełnoletniego, usprawiedliwienia dokonują rodzice/prawni 

opiekunowie, na zasadach określonych wyżej, w porozumieniu z wychowawcą klasy. 

19. Wychowawca dokonuje comiesięcznego podsumowania frekwencji indywidualnej i 

zbiorowej klasy, do dziesiątego dnia następnego miesiąca oraz podsumowania 

śródrocznego i końcoworocznego do klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej. 

20. Wychowawca klasy udziela: 

1) upomnienia ustnego uczniom, którzy opuścili 10 godzin bez usprawiedliwienia i 

odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym; 

2) pisemnej nagany uczniom, którzy opuścili 20 i więcej godzin bez usprawiedliwienia. 

Fakt ten odnotowuje w dzienniku elektronicznym. 

21. Wychowawca klasy we współpracy z pedagogiem szkolnym przypomina uczniowi i jego 

rodzicom/prawnym opiekunom o konsekwencjach dalszego opuszczania zajęć i 

nieusprawiedliwiania powstałych nieobecności. 

22. Dyrektor szkoły udziela pisemnej nagany uczniom, którzy opuścili 50 i więcej godzin bez 

usprawiedliwienia. Fakt ten odnotowuje wychowawca ucznia w dzienniku 

elektronicznym. 

23. Wychowawca klasy we współpracy z pedagogiem szkolnym dokonują wglądu w sytuację 

rodzinną ucznia, w przypadku braku poprawy i powstawania dalszych nieobecności. 

24. W przypadku braku współpracy z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami, 

wychowawca klasy kieruje wniosek do Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny i 

Nieletnich) o nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez uczniów, którzy nie ukończyli 

18 roku życia. 

25. W przypadku nierealizowania obowiązku nauki przez ucznia, kiedy wyżej wymienione 

działania nie przynoszą rezultatu, następuje skreślenie pełnoletniego ucznia z listy 

uczniów szkoły, przy zachowaniu wymaganych procedur opisanych w § 71. 

§ 65 

Uczniowi zabrania się: 

1) wnoszenia wierzchniego okrycia do sal lekcyjnych;  

2) noszenia czapek i innych nakryć głowy w czasie zajęć lekcyjnych; 
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3) palenia tytoniu, papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu i zażywania innych 

środków psychoaktywnych  na terenie szkoły, imprezach  szkolnych, wycieczkach  

i obozach;  

4) przebywania w szkole pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających/ 

psychoaktywnych; 

5) posiadania, rozprowadzania narkotyków i innych środków psychoaktywnych w szkole 

i poza nią;  

6) opuszczania terenu szkoły w czasie przeznaczonym dla danej klasy na zajęcia 

dydaktyczne i podczas przerw między tymi zajęciami; 

7) używania podczas lekcji urządzeń elektronicznych nagrywających i odtwarzających 

dźwięk/obraz; 

8) zachowania, które zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych osób; 

9) stosowanie jakiejkolwiek formy przemocy. 

§ 66 

Na terenie szkoły obowiązuje zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez uczniów. Uczeń 

może skorzystać z telefonu komórkowego zgodnie z wytycznymi ujętymi w § 15 ust. 9. 

§ 67 

1. Uczeń może być nagrodzony za wyniki w nauce, w tym udział w konkursach  

i olimpiadach, wzorową frekwencję, działalność w samorządzie uczniowskim  oraz inne 

osiągnięcia ważne dla społeczności szkolnej.  

2. Formy nagród dla uczniów to:  

1) pochwała dyrektora szkoły; 

2) list gratulacyjny dyrektora; 

3) nagroda  rzeczowa. 

3. Otrzymanie pochwały dyrektora szkoły, skutkuje kasacją otrzymanej wcześniej nagany 

dyrektora szkoły. 

4. Nagrodę wymienioną w ust. 2, przyznaje uczniowi dyrektor z własnej inicjatywy, na 

wniosek nauczyciela, na wniosek nauczycieli lub na wniosek samorządu uczniowskiego. 

5. Informacja o zamiarze przyznania nagrody o której mowa w ust. 1 i 2, jest podawana do 

wiadomości nauczycieli i samorządu uczniowskiego.  

6. W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o zamiarze przyznania nagrody, 

podmioty wymienione w ust. 4, mogą wnieść do dyrektora zastrzeżenie do zamiaru 

przyznania nagrody. 
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7. Dyrektor w terminie 3 dni od dnia wniesienia zastrzeżeń o których mowa w ust. 6, 

podejmuje decyzję w sprawie wycofania się z zamiaru przyznania nagrody lub 

podtrzymuje decyzję przyznania nagrody. Decyzja dyrektora jest ostateczna.  

§ 68 

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, a także za 

nieprzestrzeganie regulaminów i zarządzeń porządkowych obowiązujących w szkole. 

2. Formy kar dla uczniów, określone zostały w § 69, 70, 72, 73. 

3. Kary, o których mowa w ust. 2 udziela uczniowi dyrektor, na wniosek nauczyciela lub na 

wniosek nauczycieli. 

4. Uczeń ma prawo wnieść do dyrektora odwołanie od udzielonej kary, w terminie 3 dni od 

dnia jej udzielenia. 

5. Dyrektor w terminie 3 dni od dnia wniesienia odwołania, o którym mowa w ust. 4, 

podejmuje decyzję o utrzymaniu w mocy udzielonej kary lub jej uchyleniu.  

§ 69 

1. Uczeń może być ukarany: 

1) upomnieniem wychowawcy klasy lub nauczyciela; 

2) pisemną naganą wychowawcy klasy; 

3) ustną naganą dyrektora szkoły; 

4) pisemną naganą dyrektora szkoły; 

5) obniżeniem oceny z zachowania (według obowiązujących Wewnątrzszkolnych Zasad 

Oceniania); 

6) przeniesieniem do równoległej klasy; 

7) skreśleniem z listy uczniów. 

2. Wychowawca klasy ma obowiązek odnotowania faktu ukarania ucznia, wpisem w 

dzienniku elektronicznym w zakładce – uwagi. 

3. W przypadku otrzymania pisemnej nagany dyrektora szkoły uczeń przez trzy miesiące 

ma zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz. 

4. W przypadku otrzymania pisemnej nagany rady pedagogicznej uczeń  przez sześć  

miesięcy ma zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz. 

5. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, wychowawcy klasy 

może skrócić okres kary.  

6. W przypadku rażącego naruszenia przez ucznia  regulaminu szkolnego uczeń otrzymuje 

pisemną naganę dyrektora szkoły i ocenę naganną z zachowania. 
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7. Uczeń palący papierosy w szkole, podczas wyjść, imprez, wycieczek lub obozów 

szkolnych, otrzymuje pisemną naganę dyrektora szkoły, co jest jednoznaczne z 

wystawieniem oceny nagannej z zachowania.  

8. W przypadku dwukrotnego otrzymania przez ucznia w tym samym roku szkolnym 

pisemnej nagany dyrektora szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po 

zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, dyrektor szkoły może skreślić ucznia  

z listy uczniów szkoły.  

§ 70 

Dyrektor Szkoły, może w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach:  

1) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników 

szkoły; 

2) posiadania, zażywania, rozprowadzania narkotyków i innych środków 

psychoaktywnych; 

3) używania napojów alkoholowych i bycia pod ich wpływem na terenie szkoły i w jej 

obrębie; 

4) naruszania godności i nietykalności osobistej innych osób, w tym uczniów   

i pracowników szkoły; 

5) notorycznego opuszczania bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, a postępowanie takie powtarza się w ciągu roku  lub w  roku kolejnym;  

6) popełnienia kradzieży, dewastacji mienia szkolnego; 

7) fałszowania dokumentów państwowych; 

8) braku realizacji  obowiązku nauki z przyczyn nieusprawiedliwionej nieobecności. 

§ 71 

1. Katalog możliwych działań w przypadku braku realizacji przez ucznia obowiązku nauki  

z przyczyn nieusprawiedliwionej nieobecności: 

1) rozmowy z uczniem prowadzone przez wychowawcę klasy; 

2) rozmowy z pedagogiem szkolnym; 

3) rozmowy z dyrektorem szkoły; 

4) wezwanie do szkoły rodziców ucznia; 

5) rozmowy z rodzicami ucznia; 

6) wezwanie na piśmie rodziców do realizacji obowiązku nauki przez ich dziecko; 

7) skierowanie wniosku do sądu. 

2. Jeśli podjęte działania wychowawcze szkoły nie przyniosły oczekiwanych skutków, to na 

podstawie uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu 
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uczniowskiego, dyrektor szkoły może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów 

szkoły. 

3. Wniosek o skreślenie ucznia z listy musi być złożony w formie pisemnej. 

4. O skreślenie ucznia z listy uczniów mogą wnioskować do dyrektora szkoły: wychowawca 

klasy lub inny członek rady pedagogicznej. 

5. Po wydaniu opinii do wniosku o skreślenie przez samorząd uczniowski, wychowawca 

informuje ucznia oraz rodziców/prawnych opiekunów o wszczęciu procedury skreślenia 

oraz zapoznaje ich z przygotowaną dokumentacją. 

6. Dyrektor szkoły zapoznaje się z dokumentacją dotyczącą ucznia podlegającego niniejszej 

procedurze oraz efektami podjętych działań, związanych z pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną i współpracą z jego rodzicami/prawnymi opiekunami (w tym 

wyjaśnieniami  rodziców/prawnych opiekunów). 

7. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej wniosek o skreślenie pełnoletniego 

ucznia z listy uczniów. 

8. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia pełnoletniego ucznia z listy 

uczniów. 

9. Wychowawca pisemnie powiadamia ucznia oraz rodziców/prawnych opiekunów o 

podjętej uchwale w sprawie skreślenia. 

10. Strona, której dotyczy uchwała, ma 7 dni na zapoznanie z dokumentacją dotyczącą 

postępowania i ewentualne ustosunkowanie się do niej. 

11. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o skreśleniu pełnoletniego ucznia z listy uczniów i 

powiadamia ucznia oraz rodziców/prawnych opiekunów o podjętej decyzji. 

12. Uczniowi i jego rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje prawo do odwołania się od 

decyzji dyrektora szkoły o skreśleniu z listy uczniów, do organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny – tj. do Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy, w 

terminie 14 dni od doręczenia decyzji. 

13. Dyrektor szkoły dokonuje aktualizacji w księdze uczniów poprzez wpis o skreśleniu 

pełnoletniego ucznia z listy uczniów, po upływie czasu przewidzianego na odwołanie, 

jeśli decyzji nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności. W przypadku wniesienia 

odwołania, należy wstrzymać jej wykonanie do czasu rozpatrzenia odwołania przez 

odpowiednią instytucję. 

§ 72 

1. Uczeń ma zakaz opuszczania terenu szkoły podczas lekcji i przerw międzylekcyjnych. 
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2. Uczeń, który z przyczyn losowych opuścił teren szkoły, ma obowiązek dokonać 

usprawiedliwienia w możliwie najszybszym terminie. 

3. Za opuszczenie terenu szkoły bez zgody, podczas lekcji lub przerw międzylekcyjnych 

oraz narażenie na niebezpieczeństwo siebie lub innych, uczeń podlega następującym 

sankcjom dyscyplinarnym: 

1) pisemna nagana dyrektora szkoły – wpis do dziennika elektronicznego; 

2) w przypadku kolejnego naruszenia przepisu ust. 1 – druga pisemna nagana dyrektora 

szkoły, z pouczeniem o dalszych konsekwencjach w przypadku naruszania przepisów 

statutu – wpis do dziennika elektronicznego; 

3) jeżeli w okresie 6 miesięcy od otrzymania pierwszej pisemnej nagany dyrektora 

szkoły, uczeń po raz kolejny naruszy ust. 1 – decyzją dyrektora szkoły, na podstawie 

uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, może 

zostać skreślony z listy uczniów. 

§ 73 

1. Uczeń może być również skreślony w trybie natychmiastowej wykonalności  bez 

stosowania gradacji kar w przypadku prawomocnego wyroku sądowego. 

2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów szkoły, w przypadku, gdy ukończył 18 lat  

i opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, a jego sytuacja edukacyjna nie wskazuje na 

możliwość ukończenia szkoły w danym roku szkolnym.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dyrektor informuje ucznia o możliwościach 

ukończenia szkoły w trybie dostosowanym dla osób dorosłych. 
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R o z d z i a ł  9  

Identyfikatory 

§ 74 

1. Identyfikator jest potwierdzeniem przynależności do społeczności szkolnej. 

2. Każdy uczeń przebywający na terenie szkoły ma obowiązek noszenia identyfikatora.  

3. Dyrektor szkoły, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, zobowiązani są do 

posiadania identyfikatora. 

4. Uczeń może wejść do szkoły po okazaniu  nauczycielowi dyżurnemu swojego 

identyfikatora.  

5. Uczeń może wejść do sali lekcyjnej po okazaniu nauczycielowi przedmiotu swojego 

identyfikatora.  

6. Identyfikator  należy mieć przypięty na wierzchniej odzieży, w jej górnej części lub nosić 

na smyczy. 

7. W przypadku braku identyfikatora uczeń zostaje skierowany przez nauczyciela 

dyżurnego do sekretariatu celem pobrania identyfikatora zastępczego.  

8. Po zakończeniu zajęć uczeń jest zobowiązany do zwrotu identyfikatora zastępczego. 

9. Pracownicy sekretariatu prowadzą zeszyt wydawania i zwrotów identyfikatorów 

zastępczych, w których odnotowują imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczęszcza 

oraz dzień pobrania i zwrotu identyfikatora.  

10. Fakt pobrania i zwrotu identyfikatora zostaje  przez ucznia potwierdzony jego 

własnoręcznym podpisem.  

11. Wychowawca klasy jest zobowiązany, na koniec każdego miesiąca, do sprawdzania       

w sekretariacie,  czy jego wychowanek przestrzega obowiązku noszenia identyfikatora. 

12. Brak identyfikatora powyżej trzech razy w miesiącu powoduje obniżenie oceny  

z zachowania o jeden stopień. 

13. Identyfikator dla pracowników szkoły zawiera: 

1) nazwę szkoły; 

2) logo szkoły; 

3) tytuł naukowy; 

4) imię i nazwisko; 

14. Identyfikator dla uczniów szkoły zawiera: 

1) nazwę szkoły; 

2) logo szkoły; 

3) typ szkoły; 
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4) imię i nazwisko; 

5) zdjęcie ucznia. 

15. Szczegółowe zasady korzystania z elektronicznego dozoru wejścia do szkoły określa 

odrębny regulamin. 
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R o z d z i a ł  1 0  

Współdziałanie szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym 

§ 75 

1. Szkoła współdziała z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w formie: 

1) konsultowania metod i form pracy udzielanej uczniom na terenie szkoły i poradni; 

2) kierowania uczniów na konsultacje lub w celu diagnozy danego zaburzenia we 

współpracy i za pośrednictwem rodziców; 

3) współpracy w organizowaniu zajęć dla rodziców i dokształcaniu nauczycieli; 

4) uwzględniania zaleceń wynikających z opinii wydanych przez poradnię 

psychologiczno – pedagogiczną w pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły; 

5) organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjno – profilaktycznych i zajęć poradnictwa 

zawodowego dla uczniów. 

2. Szkoła współdziała z poradniami specjalistycznymi oraz instytucjami świadczącymi 

poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom w ramach: 

1) kierowania do poradni w celu specjalistycznej diagnozy lub terapii indywidualnych 

przypadków we współpracy i za pośrednictwem rodziców; 

2) konsultowania indywidualnych przypadków uczniów i ich rodzin co do metod i form 

udzielania pomocy; 

3) uwzględniania zaleceń i opinii wydanych przez poradnie i instytucje w pracy 

dydaktyczno – wychowawczej szkoły. 

3. Szkoła gromadzi, w indywidualnej teczce, dla każdego ucznia objętego pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających 

prowadzonych w szczególności przez pedagoga, doradcę zawodowego i pielęgniarkę 

szkolną. 

4. Szkoła współpracuje z organizacjami, stowarzyszeniami oraz instytucjami mogącymi 

wesprzeć działalność statutową szkoły. 

§ 76 

1. Szkoła współdziała z rodzicami w sprawach kształcenia i wychowania uczniów poprzez: 

1) spotkania lub indywidualne konsultacje nauczycieli i wychowawców z rodzicami 

zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany rok szkolny; 

2) spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami poza zajęciami lekcyjnymi, celem 

rozwiązywania bieżących problemów – według potrzeb; 
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3) informację i edukację rodziców prowadzoną przez wychowawców, pedagoga lub 

zaproszone osoby współpracujące ze szkołą; 

4) indywidualne i zbiorowe spotkania rodziców z dyrektorem szkoły; 

5) współpracę i udział rodziców w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych; 

6) informowanie rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie  

z zachowania zgodnie z § 55 ust. 2 i ust. 5. 

7) przekazywanie zwolnień ucznia z zajęć oraz usprawiedliwianie nieobecności w szkole 

przez rodziców/prawnych opiekunów. 

2. Rodzice są odpowiedzialni za realizację obowiązku nauki ich dzieci.  

3. Rodzice mają prawo: 

1) wnioskować o zwolnienie z nauczania religii i wychowania do życia w rodzinie 

(życzenie to może być wyrażone w najprostszej formie i nie musi być ponawiane, 

może natomiast zostać zmienione); 

2) złożyć wniosek o spełnienie obowiązku nauki poza szkołą, klasyfikacja w takim 

przypadku dokonywana jest na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych; 

3) złożyć wniosek (lub wyrazić zgodę) do dyrektora szkoły o udzielenie zezwolenia na 

indywidualny program lub tok nauki; 

4) odwołać się do kuratora oświaty w ciągu 14 dni od wydanego przez publiczną 

poradnię psychologiczno – pedagogiczną orzeczenia o potrzebie nauczania 

indywidualnego; 

5) wnioskować do dyrektora szkoły o zorganizowanie odpowiedniej formy kształcenia 

specjalnego – dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie takiego kształcenia; 

6) wnioskować o przyznanie dla ucznia pomocy materialnej o charakterze socjalnym; 

7) delegować swoich dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej, powołanej w celu 

wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły; 

8) powołania swojej reprezentacji, np. rady rodziców, 

9) do posiadania swoich przedstawicieli w krajowych, wojewódzkich i lokalnych radach 

oświatowych. 

4. Rodzice, współpracując ze szkołą, w procesie kształcenia i wychowania, mają 

obowiązek: 

1) zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne; 

2) zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

3) zapewnić dziecku realizującemu obowiązek nauki poza szkołą, warunki nauki 

określone w zezwoleniu na spełnianie obowiązku w tej formie; 
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4) zadbać o odpowiedni, ustalony przez dyrektora szkoły i radę rodziców wygląd ucznia 

szkoły; 

5) przekazywania istotnych informacji dotyczących zdrowia dziecka, mających wpływ na 

jego funkcjonowanie i bezpieczeństwo w szkole; 

6) informowania szkoły o dłuższych nieobecnościach spowodowanych długotrwałymi 

chorobami; 

7) dobrowolnego przekazywania szkole opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

które mogą ułatwić dziecku naukę przez dostosowanie wymagań do jego możliwości; 

8) naprawy świadomie wyrządzonych przez ich dziecko szkód lub, jeśli jest to 

niemożliwe, do pokrycia kosztów ich naprawy; 

9) powiadomić w formie pisemnej dyrektora szkoły, kto przejmuje prawną opiekę nad 

dzieckiem w razie niemożności sprawowania jej przez nich samych; 

10) utrzymywać ścisły kontakt ze szkołą i stawiać się na każde wezwanie z jej strony. 
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R o z d z i a ł  1 1  

Ceremoniał szkoły 

§ 77 

1. Szkoła posiada własny sztandar. 

2. Sztandar posiada wersję graficzną według wzoru określonego poniżej: 

 

3. Określa się wzornik barw i czcionki dla sztandaru szkoły: 

1) barwa: 

a) CMYK 3/96/81/20, 

b) CMYK 0/20/60/20, 

c) CMYK 0/70/100/0, 

d) CMYK 100/50/0/0, 

e) CMYK 22/6/8/0. 

2) czcionka: 

a) Arial CE(BOLD), 

b) Times New Roman CE(BOLD), 

4. Poczet sztandarowy bierze udział w uroczystościach szkolnych i innych, za zgodą 

dyrektora szkoły. 

5. Opiekę nad pocztem sztandarowym szkoły sprawuje wyznaczony przez dyrektora szkoły 

nauczyciel. 

6. Szkoła pełni opiekę nad sztandarami historycznymi. 

7. Szkoła posiada System Identyfikacji Wizualnej – logo. 

8. Logo posiada wersję graficzną według wzoru określonego poniżej: 
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9. Określa się wzornik barw i czcionki dla logo szkoły: 

1) barwa: 

f) CMYK 100/50/0/0, 

g) CMYK 0/0/0/60, 

h) CMYK 0/70/100/0, 

i) CMYK 99/77/0/0, 

j) CMYK 75/25/18/0, 

k) CMYK 0/50/70/0. 

2) czcionka: 

c) Arial CE(BOLD), 

d) Times New Roman CE(BOLD), 

e) GaramoundSemibol Italic. 

10. Logo szkoły umieszcza się na drukach firmowych, wizytówkach, znaczkach 

promocyjnych i identyfikacyjnych, dyplomach, listach gratulacyjnych, szkolnych 

materiałach promocyjnych, częściach ubrania osób oficjalnie reprezentujących szkołę,  

a w formie elektronicznej może być wykorzystywane na szkolnej witrynie internetowej 

oraz w korespondencji elektronicznej. 

11. Logo szkoły może być wykorzystywane do celów promocyjnych przez inne podmioty, 

wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. 

§ 78 

Szkoła dysponuje własnym, nawiązującym do tradycji ceremoniałem szkolnym, na który 

składają się:  

1) rozpoczęcie roku szkolnego; 

2) ślubowanie uczniów klas pierwszych; 

3) Dzień Patrona Szkoły; 

4) Dzień Edukacji Narodowej; 
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5) uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły; 

6) zakończenie roku szkolnego. 
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R o z d z i a ł  1 2  

Postanowienia końcowe 

§ 79 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Dokumenty z zakresu działania szkoły udostępnia się w siedzibie szkoły w godzinach 

jej urzędowania. 

3. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące 

tych spraw odrębne przepisy. 

4. Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek 

organów szkoły, organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny: 

1) zespół zadaniowy przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian; 

2) zespół zapoznaje radę pedagogiczną z projektem statutu; 

3) projekt statutu może być konsultowany z innymi organami szkoły; 

4) rada pedagogiczna uchwala statut szkoły zwykłą większością głosów, przy obecności 

co najmniej połowy jej członków; 

5) statut wchodzi w życie z dniem uchwały rady pedagogicznej. 

5. Dyrektor niezwłocznie powiadamia radę rodziców o każdej zmianie w statucie. 

6. Opiekun samorządu niezwłocznie powiadamia samorząd uczniowski o każdej zmianie  

w statucie.  

7. Wychowawcy niezwłocznie powiadamiają swoich wychowanków o każdej zmianie  

w statucie szkoły.  

8. Tekst statutu w formie ujednoliconej dostępny jest w sekretariacie szkoły i bibliotece 

szkolnej oraz publikowany jest na stronie internetowej szkoły. 

 

 

                                                                                                           


