
 

STATUT  

TECHNIKUM NR 6 

w Bytomiu  

 
§ 1 

 
Statut opracowano w oparciu o następujące akty prawne: 
 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. 

zm.). 
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 13 poz. 74    z późn. zm.). 
3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 155 poz. 579). 
4. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 23 grudnia 1991 r. Nr 120, poz. 526) 
5. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U. nr 

12 z 1999r poz. 96 z późn. zmianami) 
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz. 624) z 
późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz.96, Nr 15 poz.142). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i 
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562, Nr 130, poz. 906) z 
późniejszymi zmianami. 

 
 

§ 2 
 

1. Technikum Nr 6 wchodzi w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu 
 

2. Szkoła nosi nazwę: 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu 

Technikum Nr 6 
 

§ 3 
 

1. Organem prowadzącym Technikum Nr 6, zwanym dalej Technikum, jest Miasto Bytom. 
 
3.   Technikum jest prowadzone w formie stacjonarnej 
 
4. Siedziba Technikum: miasto Bytom, ul. Modrzewskiego 5. 

 
 
5. Technikum używa pieczęci w brzmieniu: 
 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu 
Technikum Nr 6 

 
oraz stempla w brzmieniu: 

 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

Technikum Nr 6 
ul. Modrzewskiego 5 

41-907 Bytom 



§ 4 
 
1.  Technikum kształci w zawodach: 

1) technik ekonomista; 
2) technik mechatronik; 
3) technik informatyk; 
4) technik górnictwa podziemnego; 
5) technik geodeta; 
6) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 

 
2. Nauka w Technikum trwa 4 lata. 
 

§ 5 
 

3. Technikum realizuje cele i zadania określone w ustawie wymienionej w §1 ust. 1 oraz wydanych 
na jej podstawie rozporządzeń, w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 
ukończenia szkoły, 

2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia 
lub wykonywania wybranego zawodu, 

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych 
w ustawie wymienionej w §1 ust. 1 stosownie do warunków Technikum, 

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Technikum, 
5) przygotowuje uczniów do aktywnego uczestnictwa na rynku pracy i w życiu społecznym, 
6) przygotowuje uczniów do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu 

zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi 
narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi 

7) rozwija w uczniach szacunek dla praw człowieka i podstawowych swobód oraz zasad 
zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych, 

8) rozwijania w uczniach poszanowania środowiska naturalnego. 
 

§ 6 
 
1. Technikum zapewnia opiekę uczniom przebywającym na jej terenie podczas zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych. 
 
2. Przy wyjściu z uczniami poza teren szkoły (np. na wycieczki) w obrębie tej samej miejscowości 

powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy liczącej do 36 uczniów. Przy 
wyjściu z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą Technikum, powinien być zapewniony 
jeden opiekun dla grupy do 18 uczniów. Na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawować 
powinna jedna osoba dorosła nad grupą 10 uczniów, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią 
inaczej (Rozporządzenie MEN z dnia 17 sierpnia 1992r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych - Dz.U. Nr 65 poz. 331 z późn. 
zm.) i Zarządzenie Nr 18 MEN z dn. 29.09.1997r. w sprawie zasad i warunków organizowania 
przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. MEN Nr 9 poz. 40) 

 
3. Dyżury nauczycielskie (w szkole) zapewniają uczniom bezpieczeństwo przez cały czas ich pobytu 

w zespole na wszystkich przerwach międzylekcyjnych. Regulamin i harmonogram dyżurów 
opracowuje dyrektor szkoły. Obowiązuje zasada, że wszędzie gdzie przebywają w czasie przerwy 
uczniowie musi być zapewniona opieka nauczycielska. Podczas nieobecności w pracy 
nauczyciela dyżurującego organizuje się zastępstwo w celu zapewnienia ciągłości opieki. 

 
4. Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli wyznacza wicedyrektor szkoły. 
 
5. Każdy nauczyciel zobowiązany jest zapoznać się z wykazem zastępstw na dzień następny. 
 
6. Nauczyciel wyznaczony na zastępstwo odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w czasie tego 

zastępstwa. 
7. Technikum zapewnia uczniom indywidualną opiekę w szczególnych wypadkach losowych i 

rodzinnych poprzez: wywiad środowiskowy, pomoc materialną, komisję stypendialną. 



§ 7 
 

Technikum: 
 
1. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej              

i religijnej w procesie dydaktycznym poprzez organizowanie lekcji religii / etyki. 
 
 2.  Zapewnia wychowanie uczniów w duchu ideałów zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych, a 

w szczególności w duchu pokoju, godności, tolerancji, wolności, równości i solidarności. 

 
3. Udziela uczniom pomocy psychologicznej w formach określonych w Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 
2001r. Nr 13, poz. 110). 

 
4. Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi prowadząc nauczanie indywidualne. 
 

§ 8 
 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 
zwanemu dalej  "wychowawcą". 

 
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca powinien 

prowadzić swój oddział przez cały tok nauczania. 
 
3. Rodzice i uczniowie w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą wystąpić do dyrektora 

szkoły o zmianę wychowawcy. 
 
4. Na wniosek rodziców lub uczniów po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, dyrektor 

może dokonać zmiany wychowawcy. 
 

§ 9 
 
1. Kompetencje Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego określone są w 

Statucie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. 
2. Zadania dyrektora i innych pracowników szkoły określone są  w Statucie Zespołu Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących. 
 

§ 10 
 
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym w Technikum 

określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez dyrektora  najpóźniej do 30 kwietnia 
każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Zespołu. Arkusz organizacji 
szkoły zatwierdza organ prowadzący Zespół. 

 
§ 11 

 
1. Podstawową jednostką organizacyjną Technikum jest oddział złożony z uczniów, którzy w 

jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem 
nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do 
użytku szkolnego. 
 

2. Liczba uczniów w oddziale wynosi od 20 do 36 uczniów. 
 
3. Dyrektor szkoły może w wyjątkowych przypadkach utworzyć oddział o innej liczbie uczniów niż 

jest to podane w ust.2. 
 
4. Nauczanie języków obcych oraz zajęcia z wychowania fizycznego mogą być organizowane            

w zespołach międzyoddziałowych. 



 
5. Zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora mogą być organizowane                  

w zespołach, których liczebność uzgodniona jest z organem prowadzącym. 
 

§ 12 
 
1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                                

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie 
zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 
pracy. 

 
2. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, w szkole mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe 

w formie przedmiotów nadobowiązkowych i kółek zainteresowań według następujących zasad: 
 

1) propozycje i zamiar uczestnictwa w zajęciach dodatkowych uczniowie zgłaszają dyrekcji 
szkoły na początku roku szkolnego (do 30 września), 

2) zajęcia odbywają się w ramach oddziałów klasowych lub grup międzyoddziałowych, 
3) udział w zajęciach dodatkowych może podlegać bieżącemu ocenianiu, a ocena roczna może 

być wpisana na świadectwie szkolnym za zgodą uczniów lub rodziców, 
4) do podstawowych form pracy z uczniami zdolnymi należą: 

a) kółka przedmiotowe ukierunkowane na przygotowanie uczniów do zawodów 
sportowych, konkursów i olimpiad przedmiotowych, 

b) indywidualne konsultacje uczniów z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, 
c) udział w programach edukacyjnych i badawczych prowadzonych przez wyższe 

uczelnie, 
d) indywidualny tok nauczania z wybranego przedmiotu. 

3. W miarę możliwości szkoła pomaga uczniom, którzy mają trudności w nauce. Formy pomocy 
mogą być następujące: 
1) konsultacje indywidualne uczniów z nauczycielami z poszczególnych przedmiotów, 
2) zorganizowana pomoc koleżeńska zmierzająca do wyrównania poziomu wiedzy i 

umiejętności, 
3) współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły. 

 
§ 13 

 
1. Podstawową formą pracy Zespołu są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w 

systemie klasowo - lekcyjnym. 
 
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
 

§ 14 
 

1.  Zajęcia specjalistyczne są realizowane w pracowniach utworzonych do tego celu. 
 

§ 15 
 

1. W miarę potrzeb i posiadanych możliwości lokalowych i finansowych, Zespół dokonuje podziału 
klas na grupy zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów w sprawie ramowych planów 
nauczania. 

 
§ 16 

 
1. Niektóre zajęcia obowiązkowe np. praktyczna nauka zawodu, praktyki zawodowe, nauczanie 

języków obcych oraz koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone 
poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyklasowych                              
i międzyszkolnych a także podczas wycieczek i wyjazdów. 

 
2. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Bytomiu na podstawie 

umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w 
Bytomiu a Dyrektorem Centrum Kształcenia Praktycznego w Bytomiu. 



§ 17 
 
1.  Organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza określa Statut Zespołu Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących. 
 

§ 18 
 

1. Do realizacji celów statutowych Technikum zapewnia się uczniom możliwości korzystania z: 
1) biblioteki i czytelni, 
2) gabinetu lekarskiego, 
3) świetlicy, 
4) stołówki, 
5) pracowni dydaktycznych pod opieką nauczyciela, 
6) siłowni pod opieką nauczyciela. 

 
 

§ 19 
Uchylony 

 
§ 20 

Uchylony 
 

§ 21 
Uchylony 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

 

§ 22 
 
1. W technikum rok szkolny dzieli się na dwa semestry i każdy z nich kończy się klasyfikacją. W 

pierwszym semestrze wystawiane są oceny semestralne, a w drugim końcoworoczne. 
 
2. Ocenianie przeprowadzają nauczyciele uczący danego przedmiotu, a zachowanie ocenia 

wychowawca po konsultacji z członkami Rady Pedagogicznej oraz społeczności uczniowskiej. 
 
3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o 

wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o 
sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

 
4. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o zasadach 

oceniania zachowania. 
 
5. Oceny są jawne, zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 
 
6. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach 

określonych przez poszczególnych nauczycieli. 
 
7. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 
 
8. Stopień ustalony przez nauczyciela i ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę 

zgodnie z regulaminem są ostateczne i nie mogą być uchylone ani zmienione decyzją 
administracyjną. 

 
9. W przypadku nieobecności nauczyciela w okresie klasyfikacji semestralnej lub końcoworocznej, 

Dyrektor Zespołu ma prawo wyznaczyć innego nauczyciela do przeprowadzenia klasyfikacji. 
Oceny klasyfikacyjne wystawione przez tego nauczyciela zgodnie z przedmiotowym systemem 
oceniania są ostateczne. 

 
 



§ 23 
 

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

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

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
4a) Dopuszcza się stosowanie w dzienniku następujących wpisów: 
 a) -  – nieobecny na sprawdzianie 
 b) np.  – zgłoszenie nieprzygotowania do zajęć 
 c) + -  – aktywność na lekcji 
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
 
2. Ocenianie obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

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

dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania, 
5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 
oceny zachowania 

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i 
trudnościach ucznia w nauce, 

7) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 
8) przeprowadzanie egzaminów sprawdzających, 
9) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych. 

 
3. Oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według skali: 

1) stopień celujący - 6 skrót: cel 
2) stopień bardzo dobry -  5  skrót: bdb 
3) stopień dobry - 4  skrót: db 
4) stopień dostateczny -  3  skrót: dst 
5) stopień dopuszczający -  2  skrót: dop 
6) stopień niedostateczny -  1  skrót: ndst 

 
3a. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 3 

pkt 1-5. 
 
3b.  Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 6. 
 
4. Przy ocenianiu bieżących osiągnięć uczniów (oceny cząstkowe) używa się ocen według skali: 

1) stopień celujący    6  skrót : cel 
2) stopień bardzo dobry        5  skrót : bdb 
3) stopień minus bardzo dobry   -5  skrót:    -bdb 
4) stopień plus dobry   +4  skrót:   +db 
5) stopień dobry     4  skrót:  db 
6) stopień minus dobry   -4  skrót:  -db 
7) stopień plus dostateczny  +3  skrót:  +dst 
8) stopień dostateczny      3 skrót:   dst 
9) stopień minus dostateczny   -3  skrót:   -dst 
10) stopień plus dopuszczający  +2  skrót:   +dop 
11) stopień dopuszczający       2  skrót:   dop 
12) stopień niedostateczny        1  skrót:   ndst 



 
5. Szczegółowe kryteria, skalę oraz zasady wystawiania ocen cząstkowych, semestralnych  

i końcoworocznych dla poszczególnych przedmiotów zawarte są w przedmiotowych systemach 
oceniania. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i 
zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku 
wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 
ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 
6. Przedmiotowy system oceniania winien zawierać: 

1) projekt i terminy przeprowadzenia badań diagnozujących poziom wiedzy i umiejętności 
uczniów 

2) stosowane narzędzia pomiaru dydaktycznego 
3) formy aktywności uczniów podlegające ocenie 
4) zasady poprawiania ocen niedostatecznych i podwyższania pozostałych z 

uwzględnieniem wpisywania do dziennika, w przypadku poprawy sprawdzianu, tylko ocen 
wyższych niż ocena poprawiana. 

5) zasady zaliczania (poprawy) niepisanych lub nie zaliczonych prac pisemnych 
6) sposoby dokonywania analizy wyników sprawdzania osiągnięć szkolnych uczniów i ich 

odnotowywania 
7) inne elementy w zależności od specyfiki danego przedmiotu 
8) warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 
 

7. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów w ramach zespołów przedmiotowych opracowują       i 
podają do wiadomości uczniom szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności odpowiadających 
poszczególnym ocenom zawarty w przedmiotowym systemie oceniania, tak aby ten sam poziom 
osiągnięć edukacyjnych u różnych nauczycieli wyrażał się tym samym stopniem z tych samych 
przedmiotów. 

 
8. Uchylony 
 
9.  Uchylony 
 
10. Uchylony 
 

§ 24  
 

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

 
2.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 

lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach 
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

 
3.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". 

 
§ 24a 

 
1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją 
rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu 
kształcenia. 
 

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może 
nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 



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

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

§ 25 
 

1. Ocenianie wiedzy i umiejętności winno odbywać się systematycznie w różnych formach  
i w warunkach zapewniających obiektywność oceny. Minimalna ilość pisemnych prac klasowych 
w semestrze przy jednej godzinie lekcyjnej tygodniowo z danego przedmiotu powinna wynosić 1. 
Przy dwóch i więcej godzinach - 2 prace. Minimalna ilość ocen cząstkowych odpowiednio w 
semestrze: 3 i 5. 

 
2. Oceny semestralne i roczne nie powinny być wyznaczane przez średnią arytmetyczną ocen 

cząstkowych lecz przedmiotowy system oceniania może stanowić inaczej. 

 
2a.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, 

o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 
 
 
3. Oceny końcoworoczne w technikum powinny uwzględniać osiągnięcia edukacyjne z pierwszego 

semestru.  

 
3a.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 

uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia 
uczniowi uzupełnienie braków. 

 
4. Warunkiem koniecznym wystawienia ocen końcoworocznych w technikum jest  uzyskanie za 

pierwszy semestr ocen klasyfikacyjnych (uczeń, który jest nieklasyfikowany za pierwszy semestr i 
nie zgłosił się do egzaminów klasyfikacyjnych, nie może być klasyfikowany na koniec roku 
szkolnego) 

 
5.  Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosować 
wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia. 

 
§ 26 

 
1.  Rodzice uczniów mają prawo do informacji na temat bieżących i okresowych wyników w nauce 

ich dzieci. Służą temu spotkania z rodzicami, konsultacje indywidualne rodziców z wychowawcą 
oraz bezpłatny dostęp do dziennika elektronicznego. 

 
2.  Na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki 

klasyfikacji śródrocznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są 
zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. 

 
3.  Nauczyciel powinien zawiadomić ucznia oraz rodziców ucznia o zagrożeniu oceną 

niedostateczną z przedmiotu na koniec roku (semestru) najpóźniej 3 tygodnie przed konferencją 
klasyfikacyjną. 
Informację o zagrożeniu niedostateczną oceną klasyfikacyjną nauczyciel uczący winien wpisać w 
kolumnie „Ocena przewidywana”. 

 
4. Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną powinna być przekazana, przez wychowawcę 

klasy, rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia osobiście za potwierdzeniem podpisem lub 
wysłana listem poleconym. Informację o pozostałych ocenach rodzice ucznia (prawni 
opiekunowie) mogą uzyskać u wychowawcy klasy na 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną. 

 
§ 27 

 
1.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 



ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia 
mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 
2.  W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor 
szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w 
formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

 
3.  Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się nie później niż w terminie 5  dni od dnia  

zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i 
jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 
4.  W skład komisji wchodzą: 

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

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne; 
 
5.  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 
dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.  

 
6.  Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie 

może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z 
wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 
7.  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

1) skład komisji, 
2) termin sprawdzianu, 
3) zadania (pytania) sprawdzające, 
4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

ustnych odpowiedziach ucznia. 
 
9.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym 

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

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

edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia 
zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, 
ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 
§ 28 

 
1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 
 
2. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń z dwóch przedmiotów w danej klasie. 

2a. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
 
2b.  Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, 

zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
 



2c.  W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć 
laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania 
przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych. 

 
2d.  Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której 

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w grudniu – kl. IV - po zakończeniu tych zajęć, nie 
później jednak niż do końca lutego. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły 
do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 
2e.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 
przewodniczący komisji; 

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

 
2f.  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2e pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

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

 
2g. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

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

 
2h.  Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

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

 
3.  Uchylony. 
 
4.  Uchylony. 
 
5.  Uchylony. 
 
6.  Uchylony. 
 
7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, jednak 

uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, na pisemny wniosek 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. Wniosek powinien zawierać opis sytuacji, 
która spowodowała otrzymanie oceny niedostatecznej. 

 
§ 29 

 
1. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% godzin lekcyjnych z danego przedmiotu może być z niego 

nieklasyfikowany. 
 
2. W przypadku nieklasyfikowania z przyczyn usprawiedliwionych uczeń może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny w terminie ustalonym przez dyrektora z uczniem lub jego opiekunami. W 
przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w 
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" 
albo „nieklasyfikowana”. 

 



3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na prośbę 
jego rodziców wyrażoną na piśmie skierowanym do Rady Pedagogicznej w terminie do 7 dni od 
daty konferencji klasyfikacyjnej. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 
klasyfikacyjny, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu całego cyklu nauczania. Fakt zdawania 
takiego egzaminu winien być odnotowany w dokumentacji ucznia. 

 
4. Dyrektor wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego po zasięgnięciu opinii nauczyciela 

prowadzącego przedmiot, wychowawcy klasy w uzgodnieniu z zainteresowanym i jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami). Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu 
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

 
5.  Do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor powołuje trzyosobową komisję. 
 
6. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 

prawni opiekunowie) ucznia. 
 
7. Forma i tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego oraz zasady jego dokumentowania 

określa § 17 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz.562, Nr 
130, poz. 906) z późniejszymi zmianami. 

8. Zakres materiału, który musi zdać uczeń powinien obejmować cały semestr, a wymagania 
egzaminacyjne zgodne z przedmiotowym systemem oceniania. 

 
9. Wynik egzaminu i ustalona w wyniku egzaminu ocena klasyfikacyjna jest ostateczna i nie może 

być zmieniona ani uchylona decyzją administracyjną. 
 
10.  1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 

oraz art. 66 ust. 1b ustawy, zwany dalej „egzaminem klasyfikacyjnym”, przeprowadza się w 
formie pisemnej i ustnej. 

2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 
informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 
zadań praktycznych. 

3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, 
zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy 
nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych. 

4. Dla ucznia, o którym mowa w art. 16 ust. 8 ustawy, nie przeprowadza się egzaminów 
klasyfikacyjnych z: 
a) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć 

technicznych i wychowania fizycznego; 
b) dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

5. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b ustawy, 
przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 
a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 
b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11 oraz art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy, 
przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

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

przeprowadzany ten egzamin. 
7. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego 

w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 20zh ust. 3 i 
3a ustawy, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego 
nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na 
zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela 
danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z 
dyrektorem tej szkoły. 



8. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w art. 16 ust. 8 oraz art. 20zh 
ust. 3 i 3a ustawy, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 
przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

 
9. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 

ucznia. Przepisu nie stosuje się do uczniów szkół policealnych. 
10. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

a)  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
b)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w pkt 5 i 6; 
c)  termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
d)  imię i nazwisko ucznia; 
e)  zadania egzaminacyjne; 
f)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

 
§ 30 

 
1. Uczniowi lub jego opiekunom, którzy uważają, że ocena klasyfikacyjna końcoworoczna jest 

zaniżona w stosunku do posiadanej przez niego wiedzy i umiejętności może na trzy dni przed 
wyznaczonym terminem konferencji klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej złożyć u wychowawcy 
klasy podanie do dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego na ocenę 
wyższą w oparciu o kryteria i wymagania zawarte w przedmiotowym systemie oceniania. 

 
2.  Dyrektor szkoły po otrzymaniu pisemnego podania ucznia lub jego rodzica na dzień przed 

terminem konferencji klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej może wyznaczyć miejsce i godzinę 
odbycia egzaminu sprawdzającego oraz powołać komisję w składzie: 

1) przewodniczący komisji, którym może być dyrektor szkoły lub inny nauczyciel pełniący funkcje 
kierownicze; 

2) egzaminator, którym jest nauczyciel uczący danego przedmiotu; 
3) członek komisji, którym jest nauczyciel uczący ten sam przedmiot lub pokrewny.  
 
3. Przed podjęciem decyzji dyrektor przeprowadza konsultacje z nauczycielem prowadzącym 

przedmiot, wychowawcą ucznia lub pedagogiem szkolnym uwzględniając szczególnie: 
1) oceny cząstkowe z prac pisemnych; 
2) zaliczenie obowiązkowych ćwiczeń; 
3) frekwencję ucznia na zajęciach. 
 

4. Decyzję odmowną dyrektor przekazuje uczniowi lub jego rodzicom na piśmie wraz                      z 
uzasadnieniem. 

 
5. Na pisemny wniosek nauczyciela lub ucznia egzaminatorem może być powołany inny nauczyciel 

tego przedmiotu. W egzaminie jako obserwatorzy mogą uczestniczyć: wychowawca klasy, 
doradca metodyczny (na wniosek egzaminatora). 

 
6. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu  sprawdzającego i jego dokumentowania 

określa procedura egzaminu sprawdzającego. 
 

 
§ 31 

 
Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania. 
 
1. Ocenianie zachowania ma na celu: 

1. wyrazić opinię o zachowaniu ucznia, wyjaśnić co w jego zachowaniu jest dobre a co złe, co 
wymaga poprawy; 

2. zachęcić ucznia do działania, wywołać u niego autorefleksję i samoocenę; 
3. kształtować wzajemne stosunki między uczniem a zespołem klasowym, między uczniem a 

nauczycielem bądź między zespołem klasowym a nauczycielem; 



4. określić kierunek pracy wychowawczej z uczniem bądź pracy samego ucznia nad sobą. 
 
2. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 
 
3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub 

nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono 
naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 
4. Ocena z zachowania powinna uwzględniać funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 

respektowanie przez ucznia zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 
 
4a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego 
zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o 
potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej. 

 
5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

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

 
6. Zachowanie ucznia ocenia się według skali: 

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

 
7. Przyjmuje się punktowy system oceniania zachowania. 
     Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 100 punktów, który otrzymuje każdy uczeń na początku każdego 

semestru roku szkolnego. Od ucznia zależy ocena końcowa. System ten pozwala aby uczeń mógł 
świadomie kierować swoim zachowaniem w szkole zachowując prawo do błędu. 

 
8. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie uzyskanej liczby punktów. 
 

liczba uzyskanych punktów ocena z zachowania 

powyżej 150 pkt. wzorowe 

130 –150 pkt. bardzo dobre 

100 – 129 pkt. dobre 

50 – 99 pkt. poprawne 

0 – 49 pkt. nieodpowiednie 

poniżej 0 pkt.  naganne 

9. Punktowanie spóźnień: 
1.  brak spóźnień   +5 punktów; 
 2.  do czterech spóźnień   0 punktów; 
 3.  każde następne spóźnienie    –1 punkt . 

 
10. Punktowanie frekwencji: 

1. Frekwencja semestralna powyżej 90%   +10 punktów. 
2. Frekwencja semestralna powyżej 95%   +20 punktów. 
3. Frekwencja semestralna poniżej 90%     - 10 punktów. 
4. Każda nieusprawiedliwiona godzina   - 1 punkt; 



a) gdy uczeń ma powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze otrzymuje upomnienie 
wychowawcy ustne i wpisane do dziennika w zakładce „uwagi” o treści „ uczeń… otrzymuje 
upomnienie wychowawcy klasy za nieobecności nieusprawiedliwione”; uczeń, który otrzymał 
upomnienie wychowawcy nie może z zachowania uzyskać wyższej oceny niż bardzo dobrą; 

b) gdy uczeń ma powyżej 60 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze otrzymuje naganę 
wychowawcy w formie ustnej i wpisanej do dziennika z zakładce „uwagi” o treści „ uczeń… 
otrzymuje naganę wychowawcy klasy za nieobecności nieusprawiedliwione”; uczeń, który 
otrzymał naganę wychowawcy nie może z zachowania uzyskać wyższej oceny niż dobrą, 

c) gdy uczeń ma powyżej 90 godzin nieusprawiedliwionych otrzymuje naganę dyrektora; nagana 
ta zostaje wpisana do dziennika w zakładce „uwagi”  o treści „ uczeń… otrzymuje naganę 
dyrektora szkoły za nieobecności nieusprawiedliwione” oraz w formie pisemnej, która zostaje 
dołączona do akt ucznia; uczeń, który otrzymał naganę dyrektora nie może z zachowania 
uzyskać wyższej oceny niż poprawną. 

 
11. Punkty na „plus”: 

1. Udział w konkursach przedmiotowych( za każdy ): 
a) wewnątrzszkolnych –1,2,3 miejsce  +10 punktów; uczestnictwo bez miejsca +5punktów; 
b) na szczeblu gminy (miejskie/wojewódzkie) –  1,2,3 miejsce  +35punktów;  uczestnictwo 

bez miejsca +15punktów; 
c) na szczeblu krajowym  – 1,2,3 miejsce  +50 punktów; uczestnictwo bez miejsca 

+25punktów. 
2. Udział w pozaszkolnych konkursach (turniejach) potwierdzonych dyplomami – 1,2,3 miejsce na 

szczeblu miejskim/wojewódzkim/krajowym + 10 punktów. 
3. Wolontariat: 

a) stały (potwierdzony) +25 punktów za semestr; 
b) akcyjny (potwierdzony) +10 punktów za semestr. 

4. Prace społeczne na rzecz biblioteki; darowizny określonych pozycji książkowych lub filmowych 
skonsultowanych z bibliotekarzem  +10 punktów za semestr. 

5. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:  
a) wewnątrzszkolnych – zdobycie 1,2,3 miejsca +10 punktów; uczestnictwo +5 punktów; 
b) na szczeblu gminy/miasta – zdobycie 1,2,3 miejsca +20 punktów; uczestnictwo +10 

punktów; 
c) na szczeblu wojewódzkim – zdobycie 1,2,3 miejsca +30 punktów; uczestnictwo +15 

punktów; 
d) na szczeblu krajowym – zdobycie 1,2,3 miejsca +50 punktów; uczestnictwo +25 punktów. 

6. Praca na rzecz klasy: 
a) przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik do +10 punktów;  
b) inna osoba zaangażowana +5 punktów.  

7. Praca w samorządzie szkolnym do +15 punktów za semestr.  
8. Systematyczne czytelnictwo (2 książki na miesiąc) + 10 punktów na semestr. 
9. Pomoc w imprezach szkolnych (dzień „zawodowca”, dzień sportu, kwesty, jasełka, akademie, 

warsztaty, targi, itp.); 
a) organizacja imprezy +10 punktów za każdą; 
b) pomoc w mniejszym zakresie  +5punktów za każdą. 

10. Za przykładne zachowanie (oddania znalezionych rzeczy, pomoc w sprzątaniu lub 
porządkowaniu sali, udzielenie pomocy niemedycznej, pozytywna reakcja na wandalizm i 
niszczenie mienia szkolnego, pomoc nauczycielowi, pomoc osobom niepełnosprawnym, 
reprezentowanie szkoły na zewnątrz) +10 punktów na semestr. 

11.   Praca w projekcie edukacyjnym – w zależności od zaangażowania od 1 – 20 punktów. 
12.   Prace społeczne na rzecz szkoły – poza godzinami zajęć – 1 godzina 5pkt.  
13.   Za przykładne zachowanie, kulturę osobistą do dyspozycji wychowawcy do  +20 punktów. 

 
12. Punkty na „minus”: 

1. Za każde przeszkadzanie na lekcji, jedzenie na lekcji, żucie gumy, itp  –2 punkty 
każdorazowo. 

2. Niewykonanie poleceń nauczyciela  –10 punktów każdorazowo. 
3. Nieodpowiednie zachowanie przy szatni i w czasie przerw   – 5 punktów każdorazowo. 
4. Nieusprawiedliwiona nieobecność na imprezie, uroczystości lub akcji zorganizowanej przez 

szkołę  –10 punktów za każdą. 



5. Brak odpowiedniego stroju podczas uroczystości szkolnych w tym egzaminów –10 punktów 
każdorazowo. 

6. Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela lub pracownika szkoły  –10 punktów. 
7. Nagminne używanie wulgaryzmów  –10 punktów.  
8. Używanie urządzeń elektronicznych w czasie lekcji niezgodnie z przyjętym regulaminem  –10 

punktów każdorazowo. 
9. Nieprzestrzeganie regulaminu pracowni przedmiotowej   –10 punktów każdorazowo. 
10. Nie wywiązanie się z obowiązków, za które uczeń wziął odpowiedzialność –20 punktów. 
11. Zaczepianie słowne lub fizyczne innych  –10 punktów każdorazowo. 
12. Kłamstwa, oszukiwanie  –10 punktów każdorazowo. 
13. Brak pracy ucznia nad projektem  gimnazjalnym skutkuje otrzymaniem oceny z zachowania 

nie wyższej niż nieodpowiednia. 
14. Nieodpowiednie zachowanie na wycieczkach i innych wyjściach poza teren szkoły   –20 

punktów  każdorazowo. 
15. Palenie papierosów ( w tym e-papierosów) na terenie szkoły    –20 punktów. 
16. Celowe niszczenia mienia szkolnego bądź rzeczy innych osób  –50 punktów oraz zwrot 

kosztów. 
17. Za wszczynanie bójek, stosowanie przemocy   –50 punktów ( za każde). 
18. Kradzież, wyłudzanie, fałszowanie podpisów i innych dokumentów  –100 punktów. 
19. Nagana Dyrektora Szkoły  –100 punktów. 
20.  Spożywanie alkoholu lub przebywanie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu na terenie 

szkoły  –100 punktów. 
21. Zachowanie ucznia w szkole bądź poza nią wymagające ingerencji organów policji   –100 

punktów. 
22. Posiadanie, handel bądź używanie narkotyków; przebywanie na terenie szkoły pod wpływem 

narkotyków  –100 punktów. 
23. Do dyspozycji wychowawcy klasy   –20 punktów. 

 
13. Uchylony. 
 
14. Uchylony. 
 
15. Termin wpisywania i podawania uwag 1 tydzień; po tym okresie uwagi ulegają przedawnieniu. 
 
16.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z 
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w 
terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 
17. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje 
komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 
większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

 
18. W skład komisji wchodzą: 

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

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

 
19. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
 
20. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

1)  skład komisji, 
2)  termin posiedzenia komisji, 
3)  wynik głosowania, 



4)  ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 
§ 32 

 
1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Technikum Nr 6 decyduje postępowanie 

kwalifikacyjne zgodnie z „Regulaminem przyjęć do klas pierwszych Zespołu Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących” 

 
§ 33 

 
1. Zasady przyjmowania uczniów do klas programowo wyższych określa Statut Zespołu Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących. 
 

§ 34 
 

1. Statut uchwala i dokonuje jego zmian Rada Pedagogiczna szkoły z wyłączeniem sytuacji 
określonej art. 58 ust. 6 o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 

 
§ 35 

 
Statut został znowelizowany przez Radę Pedagogiczną Technikum nr 6 Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących w Bytomiu uchwałą nr 9/2016-2017 z dnia 09 listopada 2016r. 
Jest to ujednolicony tekst Statutu Technikum nr 6 w Bytomiu. 

 


