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Technikum nr 6 
 

w Zespole Szkół Technicznych w Bytomiu 
 

 
Rozdział 1  

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Szkoła nosi nazwę „Technikum nr 6” 

 

§ 2  

1. Technikum nr 6 jest częścią Zespołu Szkół Technicznych z siedzibą w Bytomiu 

przy ul. Modrzewskiego 5. 

 

§ 3 

1. Organem prowadzącym Zespołu Szkół Technicznych w Bytomiu jest Bytom Miasto na 

prawach powiatu. 

2. Siedzibą organu prowadzącego jest Bytom ul. Parkowa 2. 

 

§ 4 

1. Zespół Szkół Technicznych prowadzi kształcenie uczniów w trybie stacjonarnym. 

 

§ 5 

1. Ilekroć w dalszej części statutu mowa jest o „Szkole” należy przez to rozumieć  

Technikum nr 6 w Bytomiu. 

 
§ 6 

1. Szkoła kształci w następujących zawodach: 

1) technik ekonomista; 

2) technik mechatronik; 

3) technik informatyk; 

4) technik geodeta; 

5) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 
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Rozdział 2  

Cele i zadania szkoły 

 

§ 7 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz 

uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący treści i działania 

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze 

profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowywane w 

oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występującą w społeczności 

szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.  

2. Szkoła realizuje funkcje: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności 

realizuje następujące cele i zadania:  

1) umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej niezbędnej do uzyskania świadectwa ukończenia 

Technikum, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym 

określonym w podstawie programowej, 

2) zapewnia uczniom bogaty, autorski program wychowawczo-profilaktyczny i stwarza 

środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań, 

3) z należytą troską dba o rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny uczniów 

między innymi przez: 

a) organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych 

 i bogatej działalności turystyczno-krajoznawczej, 

b) stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia, 

c) przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie  

i środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie, 

d) zapewnianie poszanowania uczniom ich godności osobistej, wolności 

światopoglądowej i wyznaniowej, 

e) umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej; 

4) zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania 

wyuczonego zawodu, 

5) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

dyplomu technika, 

6) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia 

dostosowanego do wymogów rynku pracy, 
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7) kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o 

społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, Europy, świata, 

kulturze i środowisku naturalnym, 

8) zapoznaje z europejskim rynkiem pracy i przygotowuje do europejskich standardów 

funkcjonowania na stanowiskach pracowniczych i kierowniczych,  

9) kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, 

samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego 

komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych, 

10) dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymagań rynku pracy oraz wymagań 

egzaminacyjnych, 

11) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy 

wobec problemów klimatu i ochrony środowiska, 

12) umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych 

przedmiotów nauczania, 

13) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb, 

14) utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, 

15) tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym i 

niedostosowanym społecznie, 

16) w razie potrzeby zapewnia uczniom i rodzinom pomoc psychologiczną, pedagogiczną  

i opiekuńczą, 

17) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej, w szczególności naukę języka polskiego oraz własnej historii i 

kultury, 

18) zapewnia pomoc w nauce uczniom mającym problemy edukacyjne, 

19) otacza opieką uczniów wybitnie zdolnych poprzez: 

a) umożliwienie uczniom wybitnie zdolnym realizację indywidualnego programu lub 

toku nauki zgodnie z odrębnymi przepisami, 

b) organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania i hobbistyczne pasje, 

c) organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad, 

d) nawiązuje współpracę z uczelniami wyższymi w celu wzbogacania procesu 

dydaktycznego,  

e) organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów Szkoły, 

f) stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy. 
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3. Cele i zadania Szkoły realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami  

w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej, pozaszkolnej we współpracy z rodzicami, 

organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.  

 

 

Rozdział 3 

Organy szkoły oraz ich kompetencje 

§ 8 

1. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły;  

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski 

2. W celu wspomagania dyrektora w kierowaniu palcówką w szkole utworzone  

są stanowiska: 

1) wicedyrektorów szkoły, 

2) kierownika gospodarczego, 

3) głównego księgowego, 

4) kierownika szkolenia praktycznego, 

5) pedagoga szkolnego, 

3. Szczegółowe kompetencje osób wymienionych w ust.2 zawarte są w imiennych 

przydziałach czynności i uprawnień ustalonych przez dyrektora szkoły.  

 
§ 9 

1. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i monitorowanie pracy 

szkoły. 

2. Do kompetencji dyrektora należy: 

1) W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową szkoły: 

a) przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i 

promocji uczniów, 

b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i prowadzenie stosownej dokumentacji,  

c) realizowanie zadań związanych ze stażem, oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad 

nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie oraz realizującymi „Plan 

rozwoju zawodowego”,  
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d) kontrolowanie spełniania obowiązku nauki 

e) rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami szkoły,  

f) kontrolowanie przestrzegania postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar 

stosowanych wobec uczniów,  

g) realizowanie uchwał rady pedagogicznej,  

h) monitorowanie działalności nauczycieli i wychowawców, wynikające ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego,  

2) w zakresie spraw organizacyjnych opracowanie: 

a) Projektu i Arkusza Organizacyjnego Szkoły,  

b) Planu Nadzoru Pedagogicznego, 

c) Tygodniowego Rozkładu Zajęć,  

d) Planu Pracy Szkoły 

3) w zakresie spraw finansowych: 

a) opracowywanie i przedstawienie do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej projektu 

planu finansowego szkoły,  

b) realizowanie „Planu Finansowego Szkoły”, w szczególności poprzez 

dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów 

określających zasady gospodarki finansowej szkół. 

4) w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych: 

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły,  

b) organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,  

c) organizowanie i nadzorowanie sekretariatu szkoły,  

d) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz 

prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,  

e) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac 

konserwacyjno-remontowych,  

f) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego. 

5) w zakresie spraw porządkowych, bhp: 

a) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole 

porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły, 

b) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

c) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i 

powszechnej samoobrony. 
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§ 10 

1. Dyrektor w szczególności:  

1) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

2) decyduje, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i 

innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,  

3) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych, 

4) określa zakres zadań i odpowiedzialności dla nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,  

5) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym 

odrębnymi przepisami,  

6) administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem i na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa, 

7) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

 

§ 11 

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie 

realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

w szkole.  

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  

w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po 

zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących 

potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 

1/3 członków rady pedagogicznej. 

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem rady. 

6. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

7. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszonych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 
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8. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

9. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności szkoły.  

10. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;  

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po 

zaopiniowaniu tych projektów przez radę rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

11. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły będącej jednostką budżetową; 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

5) propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji 

kierowniczych oraz odwołanie z tych stanowisk; 

6) wnioski dyrektora w sprawie przydziału uczniom nagród i stypendiów za wyniki w 

nauce lub osiągnięcia sportowe i artystyczne; 

7) dotykowe zajęcia edukacyjne z pyli godzin będących w dyspozycji dyrektora; 

8) programy nauczania włączane do szkolnego zestawu programów nauczania;  

12. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 

13. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

14. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 

niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. 

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

15. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Szkole.  

 

§ 12 
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1. W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele Rad Oddziałowych, wybranych w 

tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok szkolny. 

5. Spośród przedstawicieli Rad Oddziałowych wybiera się Prezydium Rady Rodziców. 

6. Rada Rodziców jako reprezentacja rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły może 

występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

7. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

Statutem Szkoły.  

8. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły lub placówki; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

9. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

10. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  

11. Fundusze, o których mowa w pkt.10, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 

bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz 

dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne 

upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców. 
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§ 13.  

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej "Samorządem". 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

4. Samorząd Uczniowski: 

1) może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami  

i stawianymi wymaganiami; 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi  

w porozumieniu z dyrektorem; 

e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

2) Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować 

działania z zakresu wolontariatu. 

3) Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 
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Rozdział 4 

Organizacja pracy szkoły 

 

§ 14 

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

arkusz organizacji Szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego 

roku na podstawie planu nauczania oraz zatwierdzonych przez organ prowadzący zadań 

naborowych. Arkusz organizacji szkoły opiniuje Rada pedagogiczna, a następnie 

zatwierdza organ prowadzący Szkołę po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny. 

2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników 

szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę zajęć 

edukacyjnych, w tym zajęć dodatkowych i zajęć w ramach pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, których ilość określa organ prowadzący szkołę oraz liczbę godzin zajęć 

prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.  

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor, z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający 

organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych. 

 

§ 15 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów. 

2. Liczba uczniów w oddziale wynosi od 20 do 36 uczniów 

3. Dyrektor Zespołu może w wyjątkowych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego 

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. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z kształcenia zawodowego, dla których z 

treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń lub zajęć 

laboratoryjnych. 

6. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w 

oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Liczebność grupy na zajęciach informatyki nie 

może być większa niż liczba stanowisk komputerowych. 

7. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów. 
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8. Zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora mogą być organizowane w 

zespołach, których liczebność uzgodniona jest z organem prowadzącym. 

9. Szkoła zapewnia możliwość uczestniczenia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, 

religii i etyki zgodnie z wyrażoną pisemnie wolą uczestnictwa w tych zajęciach złożoną na 

ręce dyrektora Szkoły przez opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. 

 

§ 16 

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

systemie klasowo - lekcyjnym. 

2. Poza systemem klasowo lekcyjnym odbywa się nauczanie indywidualne. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

3. Zajęcia wychowania fizycznego ze względu na swoją specyfikę mogą być prowadzone w 

blokach trwających 90 minut bez przerwy. zachowując ogólny tygodniowy czas trwania 

zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Za bezpieczeństwo 

uczniów w czasie trwania przerwy odpowiadają nauczyciele wychowania fizycznego. 

4. Zajęcia realizowane w formie zajęć praktycznych z zakresu kształcenia zawodowego za 

zgodą rady pedagogicznej mogą być prowadzone w blokach bez przerwy, zachowując 

ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie 

zajęć. Jeżeli uczniowie kończą zajęcia w danym dniu blokiem zajęć, czas pobytu w szkole 

skraca się o czas niewykorzystanych przerw, w przeciwnym razie uczniowie pozostają pod 

opieką nauczyciela realizującego dany blok. 

5. Zadania specjalistyczne realizowane są w pracowniach przedmiotowych utworzonych do 

tego celu. 

6. Każda pracownia przedmiotowa posiada regulamin jej użytkowania uwzględniający 

obowiązujące przepisy bhp. 

7. Dyrektor szkoły ustala nauczyciela odpowiedzialnego za użytkowanie danej pracowni 

przedmiotowej. 

8. Do realizacji celów statutowych Szkoły zapewnia się uczniom możliwości korzystania z: 

1) biblioteki i czytelni, 

2) gabinetu lekarskiego, 

3) pracowni dydaktycznych pod opieką nauczyciela 

4) siłowni pod opieką nauczyciela. 

 

  



12 
 

§ 17 

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 edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być realizowane  

u pracodawców na podstawie umowy podpisanej przez szkołę z pracodawcą.  

 

§ 18 

1. W Szkole organizowane jest kształcenie specjalne dla uczniów posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez właściwą poradnię pedagogiczno- 

psychologiczną w ramach oddziałów ogólnodostępnych. 

2. Szkoła zapewnia realizację wszystkich zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego; 

3. Za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia 

odpowiada dyrektor Szkoły. 

4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęty jest pomocą 

psychologiczno - pedagogiczną oraz może skorzystać z zajęć rewalidacyjnych 

realizowanych w wymiarze ustalonym przez organ prowadzący. 

5. Wymiar godzin poszczególnych form pomocy psychologiczno pedagogicznej ustala 

dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę godziny, przydzielone przez organ prowadzący szkołę  

przeznaczone na realizację tych zajęć.  

 

§ 19 

1. Szkoła 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 Szkoły, 

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. 

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

pobytu w zespole na wszystkich przerwach międzylekcyjnych. Regulamin i harmonogram 

dyżurów opracowuje wicedyrektor szkoły. Obowiązuje zasada, że wszędzie gdzie 
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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. 

 
 

Rozdział 5 

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły 

 

§ 20 

1. W Szkole działa biblioteka szkolna. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią 

szkolną, służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu 

warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, rodzice i administracja 

szkolna. 

3. Lokal biblioteki szkolnej umożliwia: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

2) korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczanie poza bibliotekę, 

3) prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami. 

4. Godziny pracy biblioteki są dostosowane do tygodniowego planu zajęć tak, by 

umożliwiały uczniom i nauczycielom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych.. 

5. Biblioteka działa zgodnie z regulaminem działalności biblioteki szkolnej. 

6. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) oraz 

dokumenty niepiśmiennicze (materiały multimedialne, audiowizualne). 

7. W bibliotece działa czytelnia wyposażona w stanowiska komputerowe. 

8. Cele biblioteki szkolnej: 

1) rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych uczniów, nauczycieli, wychowawców, 

pracowników administracji, rodziców, 

2) umożliwienie prowadzenia pracy twórczej czytelników, 

3) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji 

4) wdrażanie do poszanowania książki, 

5) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym, 
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6) rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów poprzez organizowanie konkursów, 

inicjatyw czytelniczych, spotkań, lekcji bibliotecznych, 

7) stwarzanie warunków do rozwoju umysłowego i kulturalnego czytelników. 

9. Zadania biblioteki szkolnej:  

1) promocja czytelnictwa 

2) prowadzenie statystyk (dziennych, miesięcznych, rocznych) 

3) prowadzenie działalności sprawozdawczej, 

4) popularyzacja nowości bibliotecznych, 

5) renowacja i konserwacja księgozbioru, 

6) prowadzenie dokumentacji biblioteki (dziennika, ksiąg statystyk, ewidencji czasopism, 

inwentarzy, zestawień wydatków itp.) 

10. Zadania nauczyciela bibliotekarza: 

1) udostępnianie materiałów bibliotecznych, 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie  

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

4) organizowanie różnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną, 

5) realizowanie innowacji, 

6) udział w spotkaniach autorskich, poetyckich, z ciekawymi ludźmi itp. 

7) współpraca z nauczycielami, Samorządem Uczniowskim w zakresie zaspakajania 

potrzeb czytelniczych i informacyjnych, 

8) przygotowywanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym przy 

wykorzystywaniu zasobów multimedialnych, zbiorów bibliotecznych, technologii 

informacyjnej, 

9) opieka nad uczniami przebywającymi w bibliotece, 

10) wypożyczanie materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych, 

gromadzenie i opracowywania materiałów bibliotecznych 

11. Biblioteka szkolna współpracuje z: 

1) uczniami, 

2) nauczycielami i wychowawcami, 

3) rodzicami, 

4) innymi bibliotekami. 

12. Współpraca z uczniami polega w szczególności na: 

1) rozbudzaniu i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów, 
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2) pogłębianiu i wyrabianiu u uczniów nawyku czytania i samokształcenia, 

3) propagowaniu dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej, 

4) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, egzaminów. 

13. Współpraca z nauczycielami polega w szczególności na: 

1) informowaniu nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów, 

2) informowaniu nauczycieli o nowościach wydawniczych, 

3) wspomaganiu nauczycieli w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych, 

4) uczestniczeniu w organizacji imprez okolicznościowych, 

5) wspomaganiu w doskonaleniu zawodowym nauczycieli. 

14. Współpraca z rodzicami polega w szczególności na: 

1) pomocy w doborze literatury, 

2) popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, 

3) współpraca z radą rodziców w zakresie wspierania zakupów nowości czytelniczych, 

4) wzbogacaniu zbiorów bibliotecznych poprzez dary książek i czasopism, 

5) informowaniu rodziców o stanie czytelnictwa uczniów. 

15. Współpraca z innymi bibliotekami polega w szczególności na: 

1) wypożyczaniu międzybibliotecznym, 

2) organizowaniu wyjść uczniów do Miejskiej Biblioteki Publicznej i Biblioteki 

Pedagogicznej, 

3) wymianie informacji i doświadczeń (udział w szkoleniach, konferencjach), 

4) udziału w wystawach, targach i kiermaszach. 

16. W ramach swej działalności biblioteka szkolna może także nawiązać współpracę z: 

1) władzami lokalnymi, 

2) ośrodkami kultury, 

3) innymi instytucjami i organizacjami (niepolitycznymi) 

17. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez: 

1) właściwą obsadę personalną, 

2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę, 

3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej, 

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki, 

5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania 

zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu 

uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej, 

6) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza. 
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§ 21 

1. W Szkole tworzy się stanowisko Pedagoga Szkolnego. 

2. Pedagog Szkolny wspomaga nauczycieli i uczniów w procesie dydaktyczno-

wychowawczym w szczególności poprzez: 

1) rozmowy wspierająco-motywujące z uczniem; 

2) wstępną diagnozę psychologiczną ucznia; 

3) kierowanie ucznia z trudnościami w nauce do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 

4) pomoc i interwencję w klasie w nagłych przypadkach; 

5) współpracę z wychowawcami w dziedzinie wychowania; 

6) rozeznanie potrzeb i działanie na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom, 

którzy tego potrzebują; 

7) planowanie i organizowanie akcji profilaktycznych; 

8) organizowanie zajęć integracyjnych w klasach pierwszych; 

9) indywidualną opiekę nad uczniem wymagającym takiego wsparcia. 

 

§ 22 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. W swych działaniach edukacyjnych i wychowawczych ma obowiązek kierowania się 

dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także o poszanowanie godności osobistej ucznia. 

3. Zakres zadań nauczycieli to w szczególności: 

1) zapoznanie uczniów i ich rodziców z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne 

oceny oraz sposobami sprawdzania postępów i osiągnięć uczniów; 

2) rzetelne przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;  

3) aktywne uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej; 

4) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów polegająca na: 

a) sprawowaniu opieki w czasie zajęć lekcyjnych; 

b) sprawowaniu opieki w czasie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym 

wycieczek organizowanych przez szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami; 

c) pełnieniu dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych; 

d) zgłaszaniu dyrektorowi szkoły wszelkich sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu 

uczniów 

e) w przypadku otrzymania informacji o wypadku zapewnienie poszkodowanemu 

uczniowi niezbędnej pomocy i poinformowanie dyrektora szkoły; 

f) otaczaniu szczególną opieką uczniów klas pierwszych, 
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5) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, 

6) dbałość o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt Szkoły, 

7) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, 

8) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie 

wszystkich uczniów, 

9) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o 

rozpoznanie potrzeb uczniów, 

10) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej. 

4. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu nauczania. 

5. Wybrany program nauczania oraz podręcznik, a także program, o którym mowa w ust. 3  

nauczyciel przedstawia Radzie Pedagogicznej. 

 
§ 23 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły 

przedmiotowe. 

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora Szkoły – 

przewodniczący zespołu. 

3. W Szkole działają następujące zespoły przedmiotowe: 

1) zespół przedmiotów humanistycznych 

2) zespół przedmiotów przyrodniczo- matematycznych, 

3) zespół języków obcych, 

4) zespół wychowania fizycznego, 

5) zespół przedmiotów zawodowych. 

4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,  

a także uzgadnianie decyzji wyboru programów nauczania, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposób badania 

wyników nauczania, 

3) organizowanie wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

4) wspólne opiniowanie przygotowanych w zespołach autorskich, innowacyjnych  

i eksperymentalnych programów nauczania. 

5. W miarę potrzeb tworzy się zespoły doraźne. 
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6. Pracami zespołu kieruje przewodniczący wyznaczony przez Dyrektora Szkoły. 

7. Do zadań przewodniczącego należy: 

1) opracowanie harmonogramu zadań, 

2) organizowanie pracy zespołu, 

3) sporządzanie sprawozdań z wykonanych działań. 

 

§ 24 

1. Wychowawca klasy sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami i kieruje życiem 

zespołowym klasy. 

2. Głównym zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki nad powierzoną mu 

klasą, zgodnie z planem pracy i zmierzanie do pełnej realizacji tego zadania. 

3. W celu skoordynowania i ujednolicenia oddziaływania wychowawczego na uczniów 

wychowawca działa w ścisłym kontakcie z nauczycielami, innymi pracownikami 

pedagogicznymi szkoły, którzy prowadzą zajęcia z uczniami danej klasy, współpracuje z 

rodzicami. 

4. Zadaniem wychowawcy klasowego jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 

1) stworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia i proces jego uczenia się oraz 
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 
uczniów, pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

4) Wychowawca w celu realizacji powyższych zadań: 

a) otacza indywidualną opiekę każdego ucznia, 

b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia 

zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespoły uczniów, 

c) ustala w porozumieniu z pedagogiem szkolnym treści i formy zajęć tematycznych 

na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

d) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi  

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych 

uczniów wobec których potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów 

uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 

e) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb 

opiekuńczo wychowawczych ich dzieci; 
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f) informuje rodziców uczniów o postępach w nauce i zachowaniu; 

g) włącza rodziców w sprawy klasy i szkoły. 

h) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych 

oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia. 

5. Współpracuje z pedagogiem oraz z pracownikami poradni psychologiczno pedagogicznej 

i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc. 

6. Prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno wychowawczej. 

7. Wychowawca organizuje konsultacje oraz zebrania z rodzicami uczniów w terminach 

określonych w kalendarzu szkolonym. 

 
§ 25 

1. W szkole tworzy się stanowiska pracowników administracji i obsługi  

2. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników obsługi sporządza 

dyrektor uwzględniają Kodeks Pracy oraz Regulamin Pracy. 

 

 

Rozdział 6 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów. 

 

§ 26 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania 

promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. 

2. Ocenianie przeprowadzają nauczyciele uczący danego przedmiotu, a zachowanie ocenia 

wychowawca po konsultacji z członkami rady pedagogicznej oraz społeczności szkolnej. 

 

§ 27 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na 

rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie 
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programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z 

realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) zachowanie ucznia; ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia 

respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz 

obowiązków określonych w statucie szkoły 

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

wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

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 uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i 

zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i 

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

 

§ 28 
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1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich  

rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 

realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

2. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii lub orzeczenia poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb ucznia. 

3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania. 

 

§ 29 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne; 

b) roczne; 

c) końcowe. 

2. Oceny są jawne, zarówno dla ucznia i jego rodziców. 

3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na 

zasadach określonych przez poszczególnych nauczycieli.  

4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.  
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§ 30 

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

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

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

powinien dalej się uczyć. 

2. Przy ocenianiu bieżących osiągnięć uczniów (oceny bieżące) używa się ocen  

według skali: 

1) celujący 6 skrót cel 

2) minus celujący -6 skrót -cel 

3) plus bardzo dobry +5 skrót +bdb 

4) bardzo dobry 5 skrót bdb 

5) minus bardzo dobry -5 skrót -bdb 

6) plus dobry +4 skrót +db 

7) dobry  4 skrót db 

8) minus dobry  -4 skrót -db 

9) plus dostateczny +3 skrót +dst 

10) dostateczny 3 skrót dst 

11) minus dostateczny -3 skrót -dst 

12 plus dopuszczający +2 skrót +dop 

13) dopuszczający 2 skrót dop 

14) minus dopuszczający -2 skrót -dop 

15) plus niedostateczny  +1 skrót +ndst 

16) niedostateczny  1 skrót ndst 

3. Ponadto dopuszcza się stosowanie w  dzienniku następujących oznaczeń: 

1) nb. – uczeń nieobecny na sprawdzianie/kartkówce 

2) np. – uczeń nieprzygotowany do zajęć 

3) +/- – ocena aktywności ucznia na zajęciach 

4. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który mimo wysiłków nauczyciela nie opanował 

elementarnych wiadomości i umiejętności wynikających z podstaw programowych. 

5. Szczegółowe wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania znajdują się u każdego 

nauczyciela, uczącego danego przedmiotu. 

6. Kryteria oceniania powinny zawierać: 

1) stosowane narzędzia pomiaru dydaktycznego 

2) formy aktywności uczniów podlegające ocenie 
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3) zasady poprawiania ocen niedostatecznych i podwyższania pozostałych z 

uwzględnieniem wpisywania do dziennika, w przypadku poprawy sprawdzianu, tylko 

ocen wyższych niż ocena poprawiana. 

4) zasady zaliczania (poprawy) niepisanych lub niezaliczonych prac pisemnych 

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. Ocenianie wiedzy i umiejętności powinno odbywać się systematycznie przy zastosowaniu 

różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego i w warunkach zapewniających obiektywność 

oceny. Minimalna ilość pisemnych sprawdzianów w semestrze przy jednej godzinie 

lekcyjnej tygodniowo z danego przedmiotu powinna wynosić 1. Przy dwóch i więcej 

godzinach - 2 prace. Minimalna ilość ocen w semestrze wynosi odpowiednio:  

3 i 5. 

9. W szkole obowiązują następujące normy dotyczące pisemnych sprawdzianów i kartkówek: 

1) termin sprawdzianu musi być wpisany do dziennika z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem, 

2) w tygodniu mogą odbyć się nie więcej niż 3 sprawdziany, a w danym dniu nie więcej 

niż jeden 

3) sprawdziany powinny być sprawdzone, omówione na lekcji i dane uczniom do wglądu 

w terminie umożliwiającym nadrobienie zaległości oraz ewentualne poprawienie oceny, 

lecz nie dłuższym niż dwa tygodnie 

4) sprawdziany nauczyciel prowadzący powinien przechowywać do zakończenia 

klasyfikacji rocznej 

5) kartkówki powinny obejmować wiedzę z ostatnich trzech tematów. 

6) kartkówki winny być sprawdzone w ciągu tygodnia i przedstawione uczniowi do 

wglądu  

10. Uczeń ma prawo do poprawy wyników dla niego niekorzystnych według następujących 

zasad:  

1) uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną, powinien ją poprawić w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela, do dwóch tygodni, od daty wpisania oceny; termin 

popraw wyznacza nauczyciel po uzgodnieniu w zainteresowanym uczniem i może się 

on odbywać poza obowiązującymi zajęciami dydaktycznymi; 
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2) uczeń, który otrzymał ocenę co najmniej dopuszczającą, ale niższą niż dobrą, ma 

możliwość do jej poprawy w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (do jednego 

tygodnia od momentu wpisania oceny do dziennika); 

3) uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie, ma obowiązek napisania go w możliwie 

najszybszym terminie- ustalonym z nauczycielem, do dwóch tygodni od daty 

sprawdzianu;  

4) w przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności, termin o którym mowa  

w pkt. 3może być wydłużony i ustalony z nauczycielem, przy czym ustalony termin jest  

wpisywanyw zakładce „Kontakty z rodzicami/opiekunami”; 

5) jeżeli uczeń był nieobecny w dniu sprawdzianu, nauczyciel zobowiązany jest wpisać w 

dzienniku w miejscu oceny „nb”, natomiast jeśli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu w 

ciągu dwóch tygodni od terminu sprawdzianu, nauczyciel ma prawo egzekwować od 

ucznia napisanie pracy bez zapowiedzi. Dopuszcza się możliwość napisania 

sprawdzianu w dniu, w którym zgodnie z planem dany przedmiot nie występuje. 

 

§ 31 

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". 

 

§ 32 

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców 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.  
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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”. 

 

§ 33 

1. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej; 

2) rocznej; 

3) końcowej. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w połowie roku szkolnego,  

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

4. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 

programowo najwyższej; 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

odpowiednio w klasach programowo niższych; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły. 

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

zachowania. 

7. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej. 
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8. Oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według skali: 

1) celujący 6 skrót cel 

2) bardzo dobry 5 skrót bdb 

3) dobry  4 skrót db 

4) dostateczny 3 skrót dst 

5) dopuszczający 2 skrót dop 

6) niedostateczny  1 skrót ndst 

9. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa 

w pkt 1-5. 

10. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w  pkt 6. 

11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego i plastyki 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. 

12. 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. 

13. W przypadku nieobecności nauczyciela w okresie klasyfikacji  śródrocznej lub rocznej, 

Dyrektor Szkoły może wyznaczyć innego nauczyciela do przeprowadzenia klasyfikacji. 

Oceny klasyfikacyjne wystawione przez tego nauczyciela zgodnie z przyjętymi kryteriami 

oceniania i wymaganiami edukacyjnymi są ostateczne. 

 

§ 34 

1. Na trzy tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną Rady Pedagogicznej zatwierdzającej 

wyniki klasyfikacji śródrocznej oraz rocznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne informują ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie 

niedostatecznej. Informacja o przewidywanej ocenie  przekazywana jest poprzez wpisanie 

tej oceny do kolumny „Ocena przewidywana” w dzienniku elektronicznym. 

2. Na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki 

klasyfikacji śródrocznej oraz rocznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o 

przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych oraz  przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej 
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zzachowania. Informacja o przewidywanej ocenie  przekazywana jest poprzez wpisanie tej 

oceny do kolumny „Ocena przewidywana” w dzienniku elektronicznym. 

3. Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną powinna być niezwłocznie przekazana, 

przez wychowawcę klasy rodzicom ucznia osobiście za potwierdzeniem podpisem lub 

pocztą elektroniczną oraz umieszczona w dzienniku elektronicznym w zakładce „Kontakty 

z rodzicami/opiekunami”. 

 

§ 35 

1. 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. 

 

§ 36 

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

cząstkowych lecz przedmiotowy system oceniania może stanowić inaczej. 

 

§ 37 

1. Warunkiem koniecznym wystawienia ocen rocznych w technikum jest uzyskanie 

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych (uczeń, który jest nieklasyfikowany za pierwszy okres 

i nie zgłosił się do egzaminów klasyfikacyjnych, nie może być klasyfikowany na koniec 

roku szkolnego). 

 

§ 38 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej z 

powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych.  
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6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której 

skład wchodzą:  

1) dyrektor szkoły, lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako 

przewodniczący; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

7. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć 

edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu 

jednego dnia. 

8. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - 

rodzice ucznia.  

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych  zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w terminie ustalonym  może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły. 

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna z wyjątkiem 

niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

12. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin; 

3) termin egzaminu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

13. 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. 

14. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego  

jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 
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§ 39 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z 

jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu 

poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

4. Egzamin poprawkowy z plastyki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu  roku 

szkolnego. 

6. 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. 

7. Nauczyciel, o którym mowa 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. 

8. 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; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 
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12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę.  

13. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej,  ucznia, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod 

warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

14. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego  

jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

 

§ 40 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych 

ocen. 

2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w 

terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

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

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

z danych zajęć edukacyjnych; 

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

klasyfikacyjną zachowania. 

4. W skład komisji w przypadku przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

ucznia dotyczącej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w 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 
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zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

6. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w 

szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. 

8. W skład komisji w przypadku ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora- jako przewodniczący 

komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog; 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

6) przedstawiciel rady rodziców. 

9. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

10. Protokoły stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. 

11. Komisja, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

12. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej  

i ustnej. 
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13. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki,informatyki i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

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

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

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

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

poprawkowego. 

16. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami. 

17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

 

§ 41 

1. 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. 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się według następującej 

skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

3. 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 
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orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

4. Przyjmuje się punktowy system oceniania zachowania. 

5. Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 100 punktów, który otrzymuje każdy uczeń na początku 

każdego okresu roku szkolnego. Od ucznia zależy ocena końcowa. System ten pozwala 

aby uczeń mógł świadomie kierować swoim zachowaniem w szkole zachowując prawo do 

błędu.  

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

7. Liczba uzyskanych punktów przekłada się na ocenę z zachowania: 

1) powyżej 150 pkt.   wzorowe  

2) 130 –150 pkt.    bardzo dobre  

3) 100 – 129 pkt.   dobre  

4) 50 – 99 pkt.    poprawne  

5) 0 – 49 pkt.   nieodpowiednie  

6) poniżej 0 pkt.    naganne  

8. Punktowanie spóźnień:  

1) brak spóźnień   +5 punktów;  

2) do czterech spóźnień   0 punktów;  

3) każde następne spóźnienie    –1 punkt.  

9. 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,  
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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.  

10. Punkty na „plus”:  

1) Udział w konkursach przedmiotowych(za każdy):  

a) wewnątrzszkolnych – 1,2,3 miejsce +10 punktów;  

udział +5punktów;  

b) na szczeblu gminy (miejskie/wojewódzkie) –   

1,2,3 miejsce  +35punktów;   

udział +15punktów;  

c) na szczeblu krajowym  –  1,2,3 miejsce  +50 punktów;  

udział +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 –   1,2,3 miejsca +10 punktów;  

udział +5 punktów;  

b) na szczeblu gminy/miasta – 1,2,3 miejsca +20 punktów; 

udział +10 punktów;  

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

udział +15 punktów;  

d) na szczeblu krajowym –   1,2,3 miejsca +50 punktów; 

udział +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.  
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9) Pomoc w imprezach szkolnych (dzień „zawodowca”, dzień sportu, kwesty, jasełka, 

akademie, warsztaty, targi edukacyjne, 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 – 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.  

11. 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) Nieodpowiednie zachowanie na wycieczkach i innych wyjściach poza teren  

szkoły   –20 punktów  każdorazowo.  

14) Palenie papierosów ( w tym e-papierosów) na terenie szkoły    –20 punktów.  

15) Celowe niszczenia mienia szkolnego bądź rzeczy innych osób  –50 punktów oraz zwrot 

kosztów.  



36 
 

16) Za wszczynanie bójek, stosowanie przemocy   –50 punktów ( za każde).  

17) Kradzież, wyłudzanie, fałszowanie podpisów i innych dokumentów  –100 punktów.  

18) Nagana Dyrektora Szkoły  –100 punktów.  

19) Spożywanie alkoholu lub przebywanie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu na 

terenie szkoły  –100 punktów.  

20) Zachowanie ucznia w szkole bądź poza nią wymagające ingerencji organów  

policji   –100 punktów.  

21) Posiadanie, handel bądź używanie narkotyków; przebywanie na terenie szkoły pod 

wpływem narkotyków  –100 punktów.  

22) Do dyspozycji wychowawcy klasy   –20 punktów.  

12. Uczeń może odwołać się od otrzymanych punktów do wicedyrektora szkoły w formie 

pisemnej  w przeciągu 7 dni od ich otrzymania. 

13. Uwagi wpisywane są  w ciągu tygodnia od zdarzenia, po tym okresie ulegają 

przedawnieniu. 

 

Rozdział 7 

Organizacja zajęć edukacyjnych 

 
§ 42 

1. Zajęcia edukacyjne w Szkole obejmują nauczanie przedmiotów ogólnokształcących oraz 

kształcenie zawodowe.  

2. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego dzielą się na: 

1) kształcenie teoretyczne; 

2) kształcenie praktyczne. 

3. W ZST dopuszcza się możliwość zdalnego nauczania. 

 

§ 43 

1. Szkoła organizuje dla uczniów praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne i 

praktyki zawodowe. 

2. Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach oraz laboratoriach szkolnych: 

1) mechatroniki 

2) informatyki, 

3) geodezji, 

4) odnawialnych źródeł energii, 

5) ekonomii. 
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3. Praktyki zawodowe organizowane są u pracodawców. 

4. Kształcenie w formie zajęć praktycznych organizuje się dla uczniów w celu opanowania 

przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. 

5. W trakcie procesu kształcenia, w terminie wyznaczonym przez dyrektora, uczniowie 

przystępują do zewnętrznego egzaminu zawodowego. Po zdaniu wszystkich egzaminów w 

zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz ukończeniu szkoły uczeń 

uzyskuje tytuł technika w danym zawodzie. 

 
§ 44 

1. W wymienionych w § 27.2 pracowniach i laboratoriach realizuje się kształcenie w formie 

zajęć praktycznych - w zakresie określonym w podstawie programowej i programami 

nauczania dla poszczególnych zawodów. 

2. Organizacja pracowni stwarza warunki do prawidłowego prowadzenia procesu 

dydaktyczno, a zwłaszcza zapewnia możliwość łączenia teorii z praktyką oraz 

samodzielnego rozwiązania problemów technicznych i organizacyjnych. 

3. W czasie realizacji kształcenia w formie zajęć praktycznych  uczniów obowiązują 

regulaminy pracowni i laboratoriów. 

4. Nauczyciel prowadzący kształcenie w pracowni lub laboratorium obowiązany jest 

zapoznać uczniów z regulaminem o którym mowa w ust. 3 na pierwszych zajęciach w roku 

szkolnym. 

5. Nauczyciele organizują swoje stanowiska pracy i dbają o utrzymanie ich na wysokim 

poziomie technicznym. 

 

§ 45 

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

wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. 

2. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego. 

Odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla 

uczniów odbywających te praktyki. 

3. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktyce zawodowej i 

zajęciach praktycznych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program 

nauczania dla danego zawodu. 

4. Za organizację praktyk zawodowych odpowiedzialny jest kierownik szkoleń praktycznych, 

który przygotowuje miejsca praktyki. Zakład pracy, z którym została nawiązana umowa o 

praktykę zawodową wyznacza opiekuna praktyk, który ma następujące obowiązki: 
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1) przygotowanie miejsca praktyki w zakładzie, 

2) ustalenie harmonogramu pracy praktykanta, 

3) zapoznanie praktykanta z zakładem pracy, regulaminami, przepisami BHP i 

przeciwpożarowymi, 

4) zapewnienie bezpieczeństwa w czasie odbywania praktyki, 

5) bieżąca kontrola praktykantów, 

6) realizacja tematyki programowej, 

7) wystawienie oceny końcowej. 

5. Dopuszcza się podzielenie całkowitego czasu trwania praktyki, zdefiniowanego przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, na mniejsze okresy, będące realizowane w różnych 

latach kształcenia. 

6. Szczegółowe warunki organizacji i zasad odbycia praktyki określa Regulamin Praktyk 

Zawodowych dostępny u kierownika szkolenia praktycznego oraz na stronie szkoły w 

zakładce „praktyka zawodowa”. 

7. Dopuszcza się realizację praktyki zawodowej za granicą w ramach dostępnych programów 

(Erasmus+, PO WER, itp.). Praktyka zagraniczna odbywa się w tym samym czasie, co 

praktyka w kraju. Ogólne zasady zaliczania praktyki realizowanej w innym kraju są 

zbieżne z powyższymi zapisami (§ 28) oraz Regulaminem Praktyk. 

8. Dodatkowo, osoby ubiegające się o realizację stażu zagranicznego akceptują Regulamin 

Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie, dostępny u kierownika szkolenia praktycznego oraz 

na stronie www właściwego projektu. 

 

§ 46 

1. Na wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego składa się ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do trafnego wyboru zawodu, 

poziomu i kierunku kształcenia. Jest skierowany do uczniów, ich rodziców i nauczycieli. 

2. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego działa na zasadzie systematycznego 

diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje i udzielania pomocy w 

planowaniu dalszego kształcenia, a także gromadzenia, aktualizowania, udostępniania 

informacji edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywania osobom zainteresowanym 

(uczniom, rodzicom lub prawnym opiekunom, nauczycielom) rzetelnych informacji na 

temat: 

1) sieci szkolnictwa wyższego; 

2) rynku pracy; 

3) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach; 
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4) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe; 

5) programów edukacyjnych Unii Europejskiej. 

3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego polega w szczególności na: 

1) udzielaniu indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i 

ich rodzicom/prawnym opiekunom; 

2) prowadzeniu grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do 

świadomego planowania kariery; 

3) koordynowaniu działań informacyjno-doradczych szkoły; 

4) organizowaniu spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy 

(promowanie dobrych wzorców); 

5) organizowaniu spotkań z przedstawicielami lokalnych firm i pracodawcami; 

6) współpracy z instytucjami wspierającymi: 

a) urzędem pracy, 

b) centrum informacji i planowania kariery zawodowej, 

4. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu 

wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.  

5. Zajęcia prowadzą: doradca zawodowy, a w porozumieniu z nim: wychowawca klasy, 

pedagog, nauczyciel. 

6. Doradztwo zawodowe prowadzone jest w ramach: 

1) godzin do dyspozycji wychowawcy; 

2) spotkań z rodzicami; 

3) indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym, 

4) udziału w spotkaniach i wyjazdach do szkół wyższych 

5) udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających wewnątrzszkolny 

system doradztwa zawodowego.  
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§ 46a 
 

1. Szkoła odpowiada za merytoryczne przygotowanie zajęć.  

2. Uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za właściwe i rzetelne 

wywiązywanie się z obowiązku uczestnictwa w kształceniu na odległość.  

3. Niektóre z zajęć będą wymagały uczestnictwa w nich uczniów w zaplanowanym czasie, np. 

czat lub telekonferencja. Inne będą miały formę zadań, ćwiczeń czy kart pracy przesyłanych 

przez nauczyciela do samodzielnej realizacji przez ucznia.  

4. Zadania określone przez nauczycieli mogą posiadać termin ukończenia (przesłania). Wybór 

odpowiedniego czasu realizacji tych zadań zostawiamy uczniom i rodzicom.  

5. Kształcenie zdalne nakierowane jest także na kształtowanie odpowiedzialności, rzetelności 

i systematyczności.  

6. Zajęcia zdalne przewidują także sprawdzanie wiedzy i postępów uczniów. Zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020, działania 

podejmowane przez uczniów mogą być oceniane.  

 

§ 46b. 

1. Zdalna edukacja polega na zapoznawaniu się z różnego rodzaju cyfrowymi materiałami 

udostępnionymi w sieci Internet pod kierunkiem i aktywnym przewodnictwem nauczyciela.  

2. Kształcenie ma formę synchroniczną, interaktywną (uczniowie i nauczyciel pracują w tym 

samym czasie, prowadząc komunikację w czasie rzeczywistym) oraz asynchroniczną 

(uczniowie przyswajają wiedzę, realizują zadane ćwiczenia, wypełniają testy, itd.).  

3. Rezultaty działań w zarówno w kształceniu synchronicznym jak i asynchronicznym mogą 

być przedmiotem oceny.  

 

§ 46c  

1. Treści edukacyjne podawane w środowisku zdalnym będą służyły realizacji podstawy 

programowej oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów.  

2. Nauczyciele w swojej pracy uwzględniają dostosowania wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. 

3. Nauczyciel może kontaktować się z uczniami i/lub rodzicami za pomocą poczty e-mail, 

platform edukacyjnych, dysków współdzielonych oraz interaktywnie (w czasie 

rzeczywistym) za pomocą komunikatorów i aplikacji do komunikacji audio lub 

audiowizualnej. 
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§ 46d  

1. Dostępność nauczycieli online do kontaktu w czasie rzeczywistym.  

a. Od poniedziałku do piątku w godzinach zawartych w planie lekcji umieszczonym w e-

dzienniku oraz określonych w harmonogramie konsultacji, nauczyciele realizują lekcje 

zdalne.  

b. Jeżeli nauczyciel nie realizuje lekcji z wykorzystaniem narzędzi wideokonferencyjnych 

pełni dyżur online pozostając w gotowości do bieżącego kontaktu z uczniami lub 

rodzicami w czasie rzeczywistym.  

c. Określony w ustępie 1.b. czas jest przeznaczony na zadawanie nauczycielowi pytań 

zarówno w formie pisemnej, jak i w trakcie rozmowy tekstowej, głosowej lub wideo.  

2. Aktywność ucznia w trakcie nauki zdalnej.  

a. Częstotliwość sprawdzania wiadomości oraz zadań domowych zależy od ucznia, jednak 

szkoła zaleca sprawdzanie konta ucznia na bieżąco, przynajmniej trzy razy dziennie.  

3. Terminy wykonanych zadania. 

a. Termin wykonania danego zadania nauczyciel opisuje w wiadomości opisującej zadanie 

lub w treści samego zadania.  

b. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien 

zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie.  

c. Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać – powinien 

zgłosić to nauczycielowi aby uzyskać jego pomoc.  

4. Typy zadania umieszczane w wiadomościach przez nauczyciela.  

a. Nauczyciel będzie zlecał uczniom zadania do wykonania w następujących formach:  

 klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń,  

 tekstowy opis zadania do wykonania,  

 link do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki i 

sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy),  

 załącznik zawierający materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne, itp.  

 dzienniczki aktywności. 

5. Przebieg zajęć interaktywnych z nauczycielem.  

a. Nauczyciel może zorganizować lekcję online przy wykorzystaniu aplikacji audio, 

audiowizualnych lub na internetowych platformach edukacyjnych.  

b. Czas trwania jednej lekcji wirtualnej nie może przekroczyć 45 min.  
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c. Informacja o formie i terminie spotkania online będzie przekazywana uczniom za 

pomocą wiadomości w e-dzienniku lub komunikatora internetowego najpóźniej w dniu 

poprzedzającym lekcję zaplanowaną w takiej formie.  

6. Opieka nad uczniem uczącym się zdalnie.  

a. Uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek nauki pod opieką 

rodziców/opiekunów prawnych (jeśli jest niepełnoletni), którzy sprawują w tym czasie 

nad nim wyłączną opiekę.  

b. Pracujący zdalnie nauczyciele nie mają możliwości realizowania swoich funkcji 

opiekuńczych.  

7. Plan lekcji w trakcie zajęć zdalnych.  

a. Aktualny plan lekcji jest umieszczony na stronie internetowej ZST oraz w dzienniku 

elektronicznym.  

8. Frekwencja na zajęciach zdalnych.  

a. W czasie nauczania zdalnego jest ewidencjonowana obecność ucznia na zajęciach. 

b. Nauczyciel w ramach ujętych w planie lekcji zajęć wpisuje adnotacje „obecność zdalna” 

(on) lub nieobecność zdana (off). 

c. Powyższe adnotacje mają wpływu na frekwencję.  

 

§ 46e 

1. Warunki techniczne potrzebne do nauki zdalnej.  

a. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia powinni zapewnić odpowiednie warunki do 

realizacji nauki z użyciem metod i technik kształcenia na odległość. 

b. uczniowie powinni mieć dostęp do sieci Internet oraz urządzeń umożliwiających 

połączenie z nim, wyposażonych w ekran, klawiaturę oraz mysz lub inne urządzenie 

kierujące wskaźnikiem ekranowym. Wymagane jest posiadanie mikrofonu i kamerki. 

Zalecany (ale niewymagany) jest dostęp do drukarki. 

c. W razie problemów z zapewnieniem właściwych warunków do nauki zdalnej 

rodzice/prawni opiekunowie powinni ten fakt niezwłocznie zgłosić wychowawcy klasy. 

d. Szkoła we współpracy z organem prowadzącym w miarę możliwości może użyczyć 

potrzebnych środków do nauki zdalnej. 

e. W przypadku braku takich możliwości szkoła we współpracy z rodzicami/prawnymi 

opiekunami ustala sposób realizacji kształcenia na odległość.  

f. W przypadku problemów technicznych szkoła postara się zdalnie wesprzeć w ich 

rozwiązaniu.  
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2. Przerwy w pracy  

a. Aby wzrok mógł odpocząć zaleca się patrzenie przez okno lub kilka chwil aktywnego 

wypoczynku. Warto też wykonać odpowiednie ćwiczenia fizyczne, przeznaczone dla 

osób pracujących ze sprzętem komputerowym.  

b. Uczniom zalecamy wykonanie ćwiczeń proponowanych przez nauczycieli wychowania 

fizycznego w ramach lekcji WF. 

c. Stanowczo odradza się w czasie przerw korzystania z urządzeń elektronicznych 

(przerwa nie może polegać na wykorzystaniu gier lub przeglądaniu stron 

internetowych).  

d. Należy bezwzględnie stosować zasady ergonomii, systematycznie odpoczywać oraz 

dbać o wentylację pomieszczenia.  

 

§ 46f 

1. Przetwarzanie danych osobowych ucznia i nauczyciela.  

a. Przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez 

szkołę na podstawie obowiązujących w szkole regulacji RODO oraz rozporządzania 

Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego kształcenia zdalnego.  

b. Szkoła może wymagać od ucznia jedynie danych niezbędnych do założenia przez niego 

konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku 

nauki w formie zdalnej (na podstawie art. 35 ustawy – Prawa oświatowego w związku 

z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).  

2. Zagrożenie w sieci Internet. 

a. Ochrona uczniów przed zagrożeniami w sieci Internet jest obowiązkiem 

rodziców/opiekunów prawnych. Należy zachować w tym względzie szczególną 

czujność.  

b. Rekomenduje się zastosowanie mechanizmów kontroli rodzicielskiej.  

c. Należy zwracać uwagę na wszystkie programy, aplikacje czy strony internetowe 

używane podczas nauczania zdalnego.  

d. Nauczyciel korzystając z tego typu rozwiązań i wskazując je uczniom podczas 

nauczania zdalnego kieruje się zasadami bezpieczeństwa w sieci.  

e. Zakazuje się korzystania ze stron wskazywanych przez przeglądarkę lub programy 

antywirusowe zainstalowane na komputerze jako podejrzane, nie należy także włączać 

reklam internetowych, jakie mogą pojawić się w czasie korzystania z nauczania 

zdalnego, klikać na linki do serwisów niewskazywanych bezpośrednio przez nauczyciela, nie 

pobierać załączników niewskazanych przez nauczyciela.  
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Rozdział 8 

Prawa i obowiązki ucznia 

 

§ 47 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 

2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

dyrektorem; 

5) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 

6) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości; 

7) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i doradztwa zawodowego; 

8) zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć 

rewalidacyjnych w przypadku uczniów niepełnosprawnych; 

9) indywidualnych programów nauczania w przypadku uczniów szczególnie 

uzdolnionych; 

10) równych warunków kształcenia; 

11) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

12) opieki przyznawanej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

13) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia; 

14) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym;  

15) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 

w nauce; 

16) uczestniczenia w zajęciach „wychowanie do życia w rodzinie”, „religii”, „etyki”. 
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§ 48 

1. Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, 

2) uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć  

w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, 

3) regularnie i punktualnie uczęszczać na lekcje i inne zajęcia szkolne,  

4) w czasie zajęć lekcyjnych zachowywać należytą uwagę, respektować polecenia 

nauczyciela; 

5) usprawiedliwiać każdą nieobecność na obowiązkowych zajęciach szkolnych zgodnie  

z prawem wewnętrznym szkoły, 

6) godnie reprezentować szkołę, 

7) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, zachowywać się 

zgodnie z zasadami kultury, 

8) chronić życie własne i innych, 

9) dbać o ład, porządek i higienę oraz wspólne dobro, 

10) współtworzyć wizerunek szkoły poprzez: 

a) przychodzenie do szkoły w stroju schludnym i skromnym  

b) uczestniczenie w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, egzaminach oraz 

innych wydarzeniach związanych ze szkołą w szczególności w środowisku lokalnym 

w stroju odświętnym. 

11) znać tradycję szkoły i uczestniczyć w uroczystościach szkolnych, 

12) bezwzględnie przestrzegać zakazów: palenia papierosów tradycyjnych lub 

elektronicznych, spożywania alkoholu, używania, sprzedaży lub nakłaniania do 

używania narkotyków i innych środków odurzających oraz przebywania w szkole pod 

ich wpływem, 

13) przestrzegać zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych podczas lekcji; w tym czasie telefon powinien być wyłączony. Szkoła 

nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie telefonu.  

14) Dbać o mienie szkoły a w razie umyślnych zniszczeń ponieść konsekwencje matrialne  

 

§ 49 

1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzic/prawny opiekun może złożyć 

skargę do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od zaistniałego zdarzenia. 

2. Dyrektor Szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą: 

1) dyrektor Szkoły – przewodniczący, 
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2) zastępca dyrektora Szkoły, 

3) pedagog szkolny, 

4) wychowawca klasy, 

5) przedstawiciel Rady Rodziców, 

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

7) szkolny rzecznik praw ucznia. 

3. Komisja rozpatruje skargę w terminie 7 dni od daty jej wpływu. 

4. Dyrektor Szkoły, jako przewodniczący komisji informuje na piśmie ucznia i jego 

rodzica/prawnego opiekuna o efekcie rozpoznania skargi. 

 

§ 50 

1. Postawą do usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest zaświadczenie lekarskie, 

pisemne usprawiedliwienie od rodziców lub ucznia pełnoletniego lub zgłoszenie 

usprawiedliwienia przez dziennik elektroniczny. 

2. W razie potrzeby wychowawca może ustalić inną formę usprawiedliwienia, 

powiadamiając dyrektora szkoły i rodziców. 

3. Wychowawca ma prawo sprawdzić wiarygodność usprawiedliwienia, a w szczególnych 

przypadkach odmówić jego przyjęcia. 

4. Usprawiedliwienie nieobecności musi nastąpić w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły.  

 
§ 51 

1. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji administracyjnej, skreślić ucznia z listy uczniów. 

Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii 

samorządu uczniowskiego. 

2. Powodem skreślenia ucznia z listy uczniów Szkoły może być poważne wykroczenie 

spowodowane przez niego na terenie szkoły lub poza nią w czasie zajęć szkolnych  

i pozalekcyjnych, a w szczególności: 

1) udowodniona działalność przestępcza; 

2) spowodowanie bójki, w wyniku której nastąpiło uszkodzenie ciała lub długotrwały 

uszczerbek na zdrowiu; 

3) łamanie ustawy antyalkoholowej; 

4) szerzenie narkomanii; 

5) znęcanie się nad uczniami; 

6) czyny nieobyczajne; 
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7) działalność w rażący sposób naruszającą zasady tolerancji światopoglądowej, religijnej, 

rasowej i kulturowej; 

8) celowe zniszczenie sprzętu lub pomieszczeń szkolnych, jeżeli w odpowiednim terminie 

uczeń nie wywiąże się z obowiązku naprawienia szkody; 

9) rażące niestosowanie się do regulaminu szkoły, lekceważenie obowiązków szkolnych, 

a zwłaszcza duża liczba opuszczonych, nieusprawiedliwionych godzin zajęć 

lekcyjnych; 

10) nieuzyskanie promocji po dwukrotnym uczęszczaniu do tej samej klasy. 

3. Odwołanie od decyzji w sprawie skreślania ucznia z listy uczniów rozpatruje kurator 

oświaty. 

 

§ 52 

1. Wprowadza się następujące nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce  

i wzorowe zachowanie: 

1) świadectwo z wyróżnieniem, 

2) pochwała wobec uczniów klasy lub Szkoły, 

3) list pochwalny do rodziców, dyplom, 

4) nagroda rzeczowa lub pieniężna; 

5) inne rodzaje nagród ustanowione przez władze Szkoły lub władze oświatowe. 

2. Dla uczniów osiągających znaczące wyniki sportowe Dyrektor Szkoły może przyznać na 

koniec roku szkolnego nagrodę rzeczową. 

3. Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć: wychowawca klasy, nauczyciel, rada 

pedagogiczna, rada rodziców lub samorząd uczniowski. 

 

§ 53 

1. Uczeń podlega karze za nieprzestrzeganie postanowień statutu Szkoły oraz 

obowiązujących go regulaminów, a w szczególności za: 

1) nierealizowanie obowiązku nauki, 

2) niekulturalne i obraźliwe zachowanie w stosunku do nauczycieli, kolegów i innych 

pracowników Szkoły, 

3) naruszanie porządku szkolnego, 

4) postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów, 

5) dopuszczenie się czynów chuligańskich, wandalizmu, kradzieży itp. zarówno na 

terenie szkoły jak i poza nią. 

2. Rodzaje kar: 
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1) upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy, 

2) nagana udzielona przez wychowawcę klasy z wpisem do dziennika, 

3) nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły z wpisem do dziennika, 

4) skreślenie z listy uczniów uchwałą Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii 

Samorządu Uczniowskiego (dotyczy tylko uczniów nie objętych obowiązkiem nauki) 

3. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów ucznia) o 

zastosowaniu wobec ucznia kary. 

4. Uczeń lub jego rodzic/prawny opiekun może złożyć odwołanie od nałożonej kary do 

Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od dnia otrzymania kary. 

5. Dyrektor Szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą: 

1) dyrektor Szkoły – przewodniczący, 

2) zastępca dyrektora Szkoły, 

3) pedagog szkolny, 

4) wychowawca klasy, 

6. Komisja rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od daty jego wpływu. 

7. Dyrektor Szkoły, jako przewodniczący komisji informuje na piśmie ucznia i jego 

rodzica/prawnego opiekuna o efekcie rozpoznania odwołania. 

 

§ 54 

1. Uczeń reprezentujący szkołę w zawodach sportowych, jest zwalniany z zajęć lekcyjnych 

na czas zawodów przez nauczyciela wychowania fizycznego odpowiedzialnego za te 

zawody. 

2. Przygotowanie do zawodów powinno odbywać się w miarę możliwości po zajęciach 

lekcyjnych. 

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z lekcji na czas treningu po 

wcześniejszej rozmowie nauczyciela wychowania fizycznego z nauczycielem danego 

przedmiotu, lub wychowawcą klasy; uczeń nie powinien być zwalniany z lekcji, w trakcie 

której jest zapowiedziany wcześniej sprawdzian. 

4. Nauczyciel zwalniający ucznia informuje, z wyprzedzeniem, wychowawcę klasy o 

planowanym uczestnictwie ucznia w zawodach; po zawodach nauczyciel potwierdza 

obecność ucznia na zawodach. 

5. Uczeń biorący udział w zawodach zobowiązany jest uzupełnić braki z przedmiotów 

realizowanych w dniu zawodów w terminie do trzech dni. 

6. W przypadku, gdy uczeń nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, czyli ma więcej niż 

30 godzin nieusprawiedliwionych lub średnia ocen z każdego z przedmiotów nie 
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przekracza 1,75, może być na wniosek wychowawcy klasy, odsunięty od reprezentowania 

szkoły w zawodach. 

7. Zapisy pkt. 1-6 dotyczą również uczniów reprezentujących szkołę w konkursach, 

olimpiadach oraz innych uroczystościach szkolnych. 

8. Uczniowie zrzeszeni w klubach sportowych i biorący udział w zawodach pozaszkolnych 

mają prawo do zwolnienia z wszelkich sprawdzianów w dniu następnym po zawodach. 

Prawo to mają również członkowie zespołów artystycznych biorących udział w imprezach 

na rzecz szkoły. 

 

§ 55 

1. Wolontariat oznacza działanie, którego celem jest dobro innych osób lub instytucji, 

wykonywane z własnej woli i bez wynagrodzenia oraz skierowane do ludzi spoza kręgu 

przyjaciół, rodziny lub koleżeństwa. 

2. Wolontariat jest elementem programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

3. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. 

4. Działania w ramach wolontariatu podejmowane są poza czasem przeznaczonym na 

realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

5. Działania podejmowane w ramach wolontariatu wynikają z następujących czynników: 

1) zapotrzebowania na wsparcie wolontaryjne w społeczności lokalnej, w której znajduje 

się szkoła; 

2) możliwości realizacji wolontariatu, zależnej od poziomu kompetencji i wieku uczniów, 

podejmujących działalność wolontaryjną. 

6. Cele i założenia Wolontariatu 

1) rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych; 

2) zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu; 

3) przygotowanie do podejmowania pracy wolontaryjnej; 

4) umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz 

niepełnosprawnych; 

5) pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach; 

6) wspieranie ciekawych inicjatyw, w tym kulturalnych, młodzieżowych itp. 

7) ukazywanie i uwrażliwienie młodzieży na problemy współczesnego świata takie jak: 

głód, wojna, brak wody pitnej, niewolnicza praca dzieci, handel ludźmi; 

8) promowanie życia bez uzależnień; 

9) wskazywanie autorytetów i rozwijanie zainteresowań młodzieży. 

7. W Szkole może być podejmowany wolontariat: 
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1) stały, poprzez systematycznie oferowane wsparcie i wykonywanie pracy, w sposób 

zaplanowany i cyklicznie zorganizowany w czasie, 

2) akcyjny, wyrażający się w jednorazowym wspieraniu określonej akcji, organizacji 

zbiórek, pomocy w organizowaniu wydarzeń dla różnych grup osób potrzebujących. 

8. Opiekę nad szkolnym wolontariatem sprawuje Opiekun Samorządu Uczniowskiego lub 

inny nauczyciel inicjujący akcję wolontaryjną, wspierający podejmowane przez 

wolontariuszy działania i czuwający nad tym, by działalność wolontaryjna była zgodna ze 

Statutem Szkoły. 

9. Działalność szkolnego wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności  

i bezinteresowności. 

10. W działalność wolontariacką mogą włączać się (w razie potrzeby) chętni nauczyciele, 

rodzice. 

11. Uczniowie poniżej osiemnastego roku życia, przed podjęciem działalności wolontaryjnej 

przedstawiają opiekunowi pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w tej działalności. 

 

 

Rozdział 9 

Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie 

 

§ 56 

1. Uczniowie, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest 

pomoc i wsparcie objęci są opieką pedagoga (rozmowy indywidualne, wspierające  

i motywujące z uczniami). Ponad to, pedagog określa formy i sposoby udzielania uczniom 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb oraz 

zapewnia uczniom doradztwo w zakresie dalszego rozwoju edukacyjnego i zawodowego. 

2. Szkoła sprawuje opiekę nad wszystkimi uczniami, a w szczególności nad uczniami  

z deficytami rozwojowymi, poprzez: 

1) organizację zajęć wyrównawczych, specjalistycznych (korekcyjno – 

kompensacyjnych), rewalidacyjnych; 

2) współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi) w zakresie pomocy udzielanej przez 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną i uwzględniania, za zgodą rodziców (prawnych 

opiekunów), opinii tej poradni do wyrównywania i korygowania braków  

w obszarze umiejętności i wiadomości ucznia; 

3) organizację nauczania indywidualnego; 
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4) kształcenie specjalne uczniów z orzeczeniami;  

5) zapewnienie właściwych warunków do nauki uczniom słabo widzącym i słabo 

słyszącym. 

3. Szkoła udziela pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej w miarę 

swoich możliwości poprzez: wypożyczanie podręczników, dofinansowanie do wycieczek i 

wyjazdów poza szkołę, przyznawanie zapomóg losowych. Decyzję o przyznaniu pomocy 

materialnej, w ramach posiadanych środków podejmuje Rada Rodziców.  

4. Szkoła sprawuje opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji losowej 

współpracując z innymi instytucjami na mocy odrębnych przepisów. 

5. Szkoła pomaga dzieciom osieroconym, zaniedbanym, na drodze regulowanej przepisami 

prawa, wnioskując o ustalenie opieki, umieszczenie w placówce opiekuńczej lub ustalenie 

kuratora sądowego. 

6. Szkoła w celu wsparcia uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej 

wnioskuje o doradztwo i pomoc do: Sądu Rodzinnego i Nieletnich, Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Kuratora Oświaty oraz innych instytucji, których celem statutowym jest 

udzielanie pomocy dzieciom. W zakresie interwencji w sytuacjach trudnych szkoła 

prowadzi współpracę z Komendą Miejską Policji, Sądem Rejonowym – III Wydział 

Rodzinny i Nieletnich, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. 

 

 

Rozdział 10 

Warunki stosowania sztandaru szkoły oraz ceremoniału szkolnego 

Zespołu Szkół Technicznych w Bytomiu 

 

§ 57 

1. Uczeń ma prawo i obowiązek poznawania historii szkoły oraz jej tradycji. 

2. Uczniowie są zobowiązani do szanowania sztandaru szkoły oraz kultywowania dobrych 

jej tradycji. 

3. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zalicza się  

w szczególności: 

1) Rozpoczęcie Roku Szkolnego; 

2) Dzień Edukacji Narodowej; 

3) Święto Niepodległości; 

4) Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 
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6) Zakończenie Roku Szkolnego 

4. Szkoła posiada własny Sztandar. 

5. Elementem stałym uroczystości szkolnych jest udział w nich Sztandaru Szkoły  

6. Uroczystości z udziałem Sztandaru Szkoły wymagają powagi zachowania. 

7. Zaszczytnym wyróżnieniem dla ucznia jest udział w Poczcie Sztandarowym Szkoły. Do 

pełnienia tej zaszczytnej funkcji powoływanych jest 6 uczniów cieszących się nienaganną 

opinią, mających najwyższą ocenę zachowania, którzy stanowią dwa składy Pocztu 

Sztandarowego. 

8. Sztandarem opiekuje się nauczyciel opiekun Pocztu Sztandarowego powołany przez 

Dyrektora Szkoły. Opiekun Pocztu Sztandarowego odpowiada za przygotowanie składu 

Pocztu do godnego reprezentowania szkoły, uczy odpowiednich postaw i zachowania, dba 

o przestrzeganie ceremoniału szkolnego. 

 

 

Rozdział 11 

Współdziałanie ze stowarzyszeniami  

 

§ 58 

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

inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga 

uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

współpracy oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i 

samorządu uczniowskiego.  

 
Rozdział 12 

Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi  

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży 

 

§ 59 

1. W celu realizacji podstawowych funkcji i zadań szkoła, dla zapewnienia prawidłowego 

rozwoju uczniów, współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz 
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innymi organizacjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i 

rodzicom (prawnym opiekunom) w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy 

prawa. 

2. Szkoła organizuje współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi 

organizacjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom, rodzicom 

(prawnym opiekunom) w oparciu o indywidualne ustalenia i oczekiwania osób 

wymagających. pomocy. 

3. Działania mediacyjne prowadzą nauczyciele, którzy w toku podejmowanych działań 

zdiagnozowali konieczność udzielenia wsparcia lub inni nauczyciele, do których uczeń 

i/lub rodzic (prawny opiekun) zwrócił się o pomoc. 

4. Czynności mediacyjne, o których mowa w pkt. 3, podlegają obowiązkowi 

dokumentowania w formie protokołu oraz ochronie danych w nim zawartych. 

5. Dokumentację, o której mowa w pkt. 4, gromadzi wychowawca klasy, do której uczęszcza 

uczeń oraz pedagog szkolny.  

 

 

Rozdział 12 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie  

nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki. 

 

§ 60 

1. Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania  

i profilaktyki. 

2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów i 

rodziców, kontakty za pomocą dziennika elektronicznego oraz zebrania rodziców. 

3. Organizowane są zebrania rodziców. Rodzice mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach 

rodziców według ustalonego harmonogramu. 

4. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniu z przyczyn od niego 

niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą oddziału w innym terminie. 

5. Wychowawca oddziału zapoznaje rodziców na pierwszym zebraniu każdego roku 

szkolnego z programem wychowawczo-profilaktycznym, zasadami oceniania, 

klasyfikowania i promowania oraz wymaganiami edukacyjnymi; 

6. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale  

i szkole . 
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2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów.  

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów  

i przyczyn trudności w nauce: 

a) na zebraniach rodziców 

b) podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej  

z nauczycielem, konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji 

prowadzonej przez nauczyciela, 

c) w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką; 

d) poprzez dziennik elektroniczny 

4) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych; 

7. Rodzice ponoszą pełną finansowo - prawną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia 

mienia szkolnego wyrządzone przez ich dzieci. Sposób naprawy wyrządzonych szkód 

ustala dyrektor w porozumieniu z osobami zainteresowanymi.  

 
Rozdział 13 

Postanowienia końcowe 

 

§ 61 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne 

przepisy. 

3. Działalność pracowni szkolnych ujęta jest w formie regulaminów wewnętrznych  

§ 62 

1. Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania decyzji w sprawach nieuregulowanych 

niniejszym statutem.  

2. Zmian w statucie dokonuje się uchwałą Rady Pedagogicznej.  

3. Każda nowelizacja statutu skutkuje opracowaniem tekstu jednolitego.  

4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego 

upublicznienie społeczności szkolnej. 

 


