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Statut – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie 

 str. 2 

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co 

następuje: 

 

Dział I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Rozdział 1.  Przepisy definiujące  

 

§ 1 

 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:  

1) szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasie-

wicza, 

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty  

3) statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego 

Łukasiewicza w Krośnie, 

4) uczniach - należy przez to rozumieć uczniów szkoły,  

5) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, a także prawnych opiekunów uczniów, 

6) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej 

powierzono jeden z oddziałów w szkole, 

7) organie prowadzącym szkołę - należy przez to rozumieć gmina Krosno wykonująca zadania po-

wiatu, 

8) organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Podkarpackiego Kuratora 

Oświaty w Rzeszowie, 

9) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oce-

niania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy. 

2.  Organem wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do 

decyzji wydawanych przez Dyrektora, w sprawach z zakresu obowiązku nauki oraz w sprawach skre-

ślenia uczniów z listy uczniów jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie. 

 

Rozdział 2.  Nazwa szkoły i inne informacje o szkole 

§ 2 

1. Pełna nazwa szkoły, której dotyczy niniejszy statut brzmi: 

 „Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie”. 

2.  Siedzibą szkoły jest miasto Krosno, ul. Bohaterów Westerplatte 20. 

 

§ 3  

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza jest zespołem szkół publicznych, 

który tworzą:  

1) Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukaszewicza   4-letnie 

2) VI Liceum Ogólnokształcące     3-letnie 

3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4   3-letnie 

4) Szkoła Policealna     2 -letnia 

2. W technikum kształcenie prowadzi się w zawodach: 

1) technik ochrony środowiska, 

2) technik geolog, 

3) technik mechanik, 

4) technik logistyk, 

5) technik górnictwa otworowego, 

6) technik wiertnik, 

7) technik gazownictwa, 

8) technik górnictwa odkrywkowego. 

3. W zasadniczej szkole zawodowej kształcenie prowadzi się w zawodach: 

1) górnik eksploatacji otworowej, 
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2) ślusarz, 

3) wiertacz. 

4. W technikum i zasadniczej szkole zawodowej kształcenie może być prowadzone w oddziałach dwu-

zawodowych. 

5. Szkoła Policealna kształci w zawodzie: technik wiertnik  i technik geolog w dwuletnim cyklu kształ-

cenia. 

6. Szkoła jest jednostką kursową prowadzącą kursy w obrębie kształconych przez siebie zawodów. 

§ 4  

Bazę materialną szkoły, dla realizacji jej zadań statutowych stanowią: 

1) budynki przy ul. Boh. Westerplatte 20 wraz z salą gimnastyczną, strzelnicą, świetlicą szkolną, ga-

binetami medycyny szkolnej, gabinetami administracji szkolnej, 

2) zespół boisk sportowych. 

§ 5 

Kształcenie w szkole prowadzone jest dla poszczególnych typów szkół według szkolnych planów nau-

czania ustalonych w oparciu o ramowe plany nauczania oraz zgodnie z podstawami programowymi za-

twierdzonymi przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 

 

§ 6 

1.   Zasady i tryb postępowania w sprawie realizacji obowiązku nauki określają odrębne przepisy.  

2.  Na zasadach określanych w ustawie dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny pro-

gram lub tok nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 § 7 

1.  Na zasadach określonych w art. 56 ustawy w szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wy-

jątkiem partii i organizacji politycznych.  

2.  Zasady funkcjonowania w szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy. 

 

Rozdział 3.  Cele i zadania szkoły  

 

§ 8 

1.  Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, kon-

centrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.  

2.  Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne 

zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne. 

 

§ 9 

Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w statucie, współdziałają ze sobą w sprawach wycho-

wywania i kształcenia młodzieży.  

§ 10 

1.  W zakresie działalności dydaktycznej szkoła w szczególności:  

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

szkoły oraz dyplomu tytułu zawodowego i świadectwa dojrzałości, 

2)  pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia, 

3)  działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, 

imprez sportowych, olimpiad i konkursów, 

4)  zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu na-

uczania. 

2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.  

3. Szkoła umożliwia: 

1) dostosowanie warunków nauki uczniom mającym orzeczenie Poradni Pedagogiczno – Psycholo-

gicznej, 

2) indywidualizację toku nauczania dla uczniów zdolnych.  
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§ 11 

1.  Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.  

2.  W zakresie działalności wychowawczej szkoła w szczególności:  

1)  kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie 

i przepisów do niej wykonawczych, w szczególności w statucie, stosownie do warunków szkoły 

i wieku uczniów oraz Programie Wychowawczym Szkoły, 

2)  upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości, 

3)  kształtuje postawy patriotyczne, także w wymiarze lokalnym,  

4)  kształtuje zachowania proekologiczne,  

5)  umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,  

6)  szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,  

7)  budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz szkoły i środowiska,  

8)  wdraża do dyscypliny i punktualności.  

 

§ 12 

1.  Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.  

2.  Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły polega 

w szczególności na:  

1)  ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,  

2) sprawowaniu opieki nad uczniami, 

3) otoczeniu szczególna opieką uczniów posiadających orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

§ 13 

1.  Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują:  

1)  podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia, 

2)  podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury.  

2.  Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek szkolnych, 

sprawuje kierownik wycieczki, opiekun lub inne osoby pełnoletnie wyznaczone przez dyrektora szko-

ły, w szczególności rodzice.  

§ 14 

Plan dyżurów nauczycielskich ustala dyrektor szkoły, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możli-

wości kadrowe.  

§ 15 

Obowiązki opiekunów podczas wycieczek szkolnych i innych zajęć pozaszkolnych określają odrębne 

przepisy.  

§ 16  

1. Formy opieki i pomocy uczniom polegają w szczególności na udzielaniu wsparcia, a w miarę możli-

wości także doraźnej lub stałej pomocy finansowej.  

2. Wychowawca wraz z pedagogiem i nauczycielami uczącymi ucznia, któremu z przyczyn rozwojo-

wych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie, ustala indywidualny plan pomocy, opiniuje 

wnioski o stypendium socjalne i inne. 

3. Pomoc finansową, o której mowa w ust.1, przyznaje się w ramach posiadanych środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły. 

 

§ 17 

1.  Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli. 

2.  W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej 

skuteczności, wychowawca prowadzi oddział, powierzony jego opiece wychowawczej, przez cały 

etap edukacyjny.  

3.  Decyzję w sprawie powierzenia funkcji wychowawcy klasy podejmuje dyrektor szkoły. 

4.  Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy klasy:  

1)  z własnej inicjatywy, 

2)  na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy klasy, 
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3)  na pisemny wniosek, co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.  

5.  Wnioski, o których mowa w ust. 4, nie są dla dyrektora wiążące.  

6. O sposobie załatwienia wniosków dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni. 

7.  Zadania wychowawcy klasy określa § 110 statutu.  

 

§ 18  

Szkoła zapewnia bezpieczny pobyt uczniów poprzez: 

1) dyżury nauczycieli na korytarzach i w szatni w czasie wszystkich przerw między lekcjami, 

2) monitorowanie obiektów szkolnych, 

3) szkolenie pracowników szkoły pod względem BHP i organizacji wycieczek szkolnych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

4) ustalenie i zapoznanie całej społeczności szkoły z procedurami postępowania w sytuacjach zagro-

żenia oraz w nagłych wypadkach, 

5) umieszczenie w salach lekcyjnych regulaminów korzystania z pracowni, 

6) oznakowanie ciągów komunikacyjnych, 

7) dostosowanie pomieszczeń do warunków bezpieczeństwa, 

8) zakup atestowanego sprzętu, 

9) zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków. 

 

Dział II.  ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ 

 

Rozdział 1.  Zagadnienia podstawowe  

 

§ 19  

1.  Zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością 

szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.  

2.  Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność szkoły wyłącznie w zakresie i na 

zasadach określonych w ustawie. 

§ 20 

Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rada pedagogiczna, 

3) samorząd uczniowski, 

4) rada szkoły oraz rada rodziców, jeżeli zostały utworzone. 

 

§ 21 

Działające w szkole organy statutowe współdziałają ze sobą, w szczególności przez: 

1) zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w grani-

cach swoich kompetencji określonych ustawą i w statucie, 

2) umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły, 

3) zapewnienie bieżącej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub de-

cyzjach. 

§ 22 

Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w szkole organami oraz podejmowanie 

ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do dyrektora szkoły. 

 

 § 23 

Trybu, o którym mowa w § 21 i 22, nie stosuje się do postępowań, uregulowanych odrębnymi przepisa-

mi, w szczególności w sprawach:  

1) odpowiedzialności dyscyplinarnej, 

2) odpowiedzialności porządkowej,  

3) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.  
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Rozdział 2.  Dyrektor szkoły  

 § 24 

1.  Stanowisko dyrektora szkoły powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę. 

2.  Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określa ustawa. 

§ 25  

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

szkoły. 

2.  Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydak-

tycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.  

 

 § 26 

Dyrektor reprezentuje szkołę na zewnątrz. 

 

§ 27 

Do obowiązków dyrektora szkoły należy w szczególności: 

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

a) przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,  

b) przyjmowanie uczniów do szkoły, zgodnie z §  113, przenoszenia ich do innych oddziałów i szkół 

w ramach zespołu, 

c) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

d) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpo-

czynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,  

e) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka, 

f) powołanie w terminie do 30 IX zespołu wychowawców i nauczycieli wspierających ucznia o spe-

cjalnych potrzebach psychologiczno-pedagogicznych, 

2) w zakresie spraw organizacyjnych:  

a) przygotowywanie projektów planów pracy szkoły, 

b) opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły,  

c) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć,  

3) w zakresie spraw finansowych: 

a) opracowywanie planu finansowego szkoły,  

b) przedstawianie projektu planu finansowego do zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie rodzi-

ców 

c) realizowanie planu finansowego, w poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosow-

nie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół, 

4)  w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych:  

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 dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego 

wykorzystywania druków szkolnych, 

e) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno - remonto-

wych,  

f) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,  

5)  w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:  

a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku oraz 

dbałości o czystość i estetykę szkoły,  

c) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej  

i powszechnej samoobrony. 

 

§ 28 
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1.  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie 

będących nauczycielami. 

2.  W zakresie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły w szczególności:  

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

2) decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pra-

cownikom szkoły,  

3) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, na-

gród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,  

4) określa zakres odpowiedzialności materialnej 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 prze-

pisami,  

6) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem. 

 

§ 29 

1.  W wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą szkoły, radą rodziców, radą pe-

dagogiczną i samorządem uczniowskim.  

2.  Dyrektor - poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z podmiotami, 

o których mowa w ust. 1, w szczególności:  

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

wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły, 

2) składa radzie pedagogicznej okresowe sprawozdania z pracy szkoły,  

3) udziela radzie rodziców informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.  

 

 Rozdział 3.  Inne stanowiska kierownicze  

 

§ 30 

1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora 

2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska kierownicze. 

3. Powierzenie tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii orga-

nu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.  

4. Umowa o pracę na stanowisku nauczyciela, zawarta na czas określony krótszy niż okres powierzenia 

stanowiska kierowniczego, ulega przedłużeniu na okres powierzenia. 

 

§ 31 

Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektora i innych osób, którym powierzono stanowisko kierowni-

cze, określa dyrektor szkoły, powierzając to stanowisko.  

 

Rozdział 4.  Rada pedagogiczna 
 

§ 32  

W szkole działa rada pedagogiczna.  

 

§ 33 

1.  W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

2.  W zebraniach rady pedagogicznej mogą - z głosem doradczym - brać także udział inne osoby zapro-

szone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

3.  Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.  

4.  Zasady funkcjonowania rady pedagogicznej określa regulamin działalności uchwalony przez radę. 

 

§ 34 

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
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3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zao-

piniowaniu ich projektów przez radę szkoły, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.  

 

2.  Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyj-

nych, 

2) projekt planu finansowego szkoły, 

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)  ustalony przez zespoły przedmiotowe działające w szkole Szkolny Zestaw Programów Nauczania 

i Szkolny Zestaw Podręczników. 

3.  Dyrektor może wystąpić do rady pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie. 

 

§ 35 

1.  Rada pedagogiczna wykonuje także zadania rady szkoły - do czasu jej utworzenia w szkole, sformu-

łowane w przepisach prawa szkolnego. 

2.  W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, rada pedagogiczna w szczególności:  

1) uchwala i nowelizuje statut,  

2) występuje z odwołaniem od decyzji kuratora oświaty w sprawie uchylenia statutu albo niektórych 

jego postanowień (art. 60 ust. 3 ustawy).  

3.  W przypadkach niżej wymienionych rada pedagogiczna, wykonując zadania nieutworzonej rady szko-

ły, zobowiązana jest do zasięgnięcia opinii przedstawicieli rodziców i uczniów:  

1) przed uchwaleniem lub znowelizowaniem statutu,  

2) przed podjęciem decyzji związanej z obsadą stanowiska dyrektora i innych stanowisk kierowni-

czych w szkole,  

 

 

Rozdział 5.  Rada szkoły oraz rada rodziców  

 

§ 36 

1. W szkole może działać rada szkoły. 

2. Rada szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także: 

1) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną statut szkoły, program wychowawczy i profilaktyki  

2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i opiniu-

je plan finansowy szkoły, 

3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zba-

danie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego 

w szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący, 

4) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne spra-

wy istotne dla szkoły, 

5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, rady 

pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczegól-

ności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. 

3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada szkoły może gromadzić fundusze z dobrowol-

nych składek oraz z innych źródeł.  

4. Zasady wydatkowania funduszy rady szkoły określa regulamin uchwalony przez radę. 

 

 

§ 37 
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1. Rada szkoły liczy 12 członków: 4 nauczycieli, 4 rodziców i 4 uczniów. 

2. Kadencja rady szkoły trwa rok.  

3. Rada szkoły uchwala regulamin swej działalności oraz wybiera przewodniczącego. 

4. W posiedzeniach rady szkoły może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor szkoły. 

5. Członków rady szkoły wybiera się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów: 

1) spośród nauczycieli przez ogół nauczycieli, 

2) spośród rodziców przez ogół rodziców, 

3) spośród uczniów przez ogół uczniów. 

6. Do udziału w posiedzeniach rady szkoły mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub 

na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym. 

7. Powstanie rady szkoły organizuje dyrektor szkoły na wniosek rady rodziców a także na łączny wnio-

sek samorządu uczniowskiego i rady rodziców. 

8. Zebrania rady szkoły są protokołowane. 

 

§ 38 

1.  W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.  

2.  Szczegółowe zasady wyboru, organizacji i funkcjonowania rady rodziców, w tym szczegółowe zasa-

dy wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach, określa regulamin działalności 

rady rodziców. 

3.  Regulamin, o którym mowa w ust. 2, uchwalany przez radę rodziców, nie może być sprzeczny ze sta-

tutem i obowiązującym prawem.  

4.  Dyrektor szkoły zapewnia radzie rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje 

z radą rodziców - osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela. 

 

 § 39 

Rada rodziców może występować do innych organów szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich spraw szkoły. 

 § 40 

1.  Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, prze-

znaczane na wspieranie statutowej działalności szkoły (Fundusz Rady Rodziców). 

2.  Zasady wydatkowania środków funduszu określa regulamin działalności rady rodziców. 

 

 

 Rozdział 6.  Samorząd Uczniowski  

 

§ 41 

Wszyscy uczniowie szkoły, z mocy prawa, tworzą samorząd uczniowski. 

 

§ 42 

1.  Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin samorządu ucz-

niowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

2.  Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego regulaminu samorządu uczniow-

skiego oraz przygotowuje jego projekt, skonsultowany z uczniami poszczególnych oddziałów. 

3.  Warunki organizacyjne uchwalania regulaminu samorządu uczniowskiego oraz wprowadzania w nim 

zmian zapewnia, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, opiekun samorządu. 

4.  Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

 

 § 43 

 Dyrektor szkoły zapewnia organom samorządu uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe, warunki 

działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna samorządu. 

 

 

§ 44 
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1.  Samorząd Uczniowski może przedstawiać radzie szkoły (o ile została utworzona), radzie pedagogicz-

nej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczą-

cych realizacji podstawowych praw uczniów, jak:  

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaga-

niami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.  

2.  Samorząd uczniowski ponadto:  

1) może występować z wnioskiem, wspólnie z radą rodziców, w sprawie utworzenia rady szkoły, 

zgodnie z § 37 ust. 7 statutu, 

2) wydaje opinię w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów, 

3) wyraża opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela. 

  

Dział III.  ORGANIZACJA SZKOŁY  

 

 Rozdział 1.  Planowanie działalności szkoły 

 

§ 45 

1.  Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.  

2.  Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz 

ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.  

3. Rok szkolny w szkole dzieli się na dwa okresy (semestry), z których pierwszy trwa od pierwszego 

powszedniego dnia września, oprócz soboty, do pierwszego piątku po dniu 8 stycznia następnego ro-

ku, a drugi do końca zajęć dydaktyczno-wychowawczych w czerwcu. 

 

§ 46 

Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:  

1) plan pracy szkoły,  

2) arkusz organizacji szkoły,  

3) tygodniowy rozkład zajęć.  

§ 47 

1.  Plan pracy szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno - wychowaw-

czej. 

2.  Plan pracy szkoły przygotowuje dyrektor szkoły, a zatwierdza rada pedagogiczna, zgodnie z § 34 ust. 

1 pkt. 1 statutu.  

§ 48 

1.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji szkoły opraco-

wywany przez dyrektora szkoły najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, na podstawie szkol-

nych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ 

prowadzący do dnia 30 maja danego roku. 

2.  W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, łącznie 

z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środ-

ków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez 

poszczególnych nauczycieli.  

§ 49 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych okre-

śla tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza or-

ganizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 
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§ 50 

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli lub studentów szkół wyższych 

na praktyki pedagogiczne na podstawie umowy między dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia 

nauczycieli lub szkołą wyższą.  

2. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela - opiekuna praktyki. 

 

 

§ 51 

Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy. 

 

 

 

Rozdział 2. Formy prowadzenia działalności dydaktyczno - wychowawczej 

 

§ 52 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

2) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, 

3) praktyczna nauka zawodu. 

2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną w procesie dydaktycznym według odrębnych prze-

pisów.   

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

4.  W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy śródlekcyjne pięciominutowe i dłuższe. 

 

§ 53 

1  Do egzaminu maturalnego mogą przystąpić absolwenci klas liceum ogólnokształcącego i technikum. 

Sposób i formę przeprowadzania egzaminu regulują odrębne przepisy. 

2.  Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe mogą przystąpić absolwenci klas technikum, 

zasadniczej szkoły zawodowej. Sposób i formę przeprowadzania egzaminu regulują odrębne przepisy 

 

§ 54 

1.  Podstawową jednostką organizacyjną w szkole jest oddział. 

2.  Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 25 do 36 uczniów. Organ prowadzący może wyrazić 

zgodę na utworzenie oddziału o mniejszej liczbie uczniów. 

3.  Dyrektor corocznie decyduje o tym, na jakich zajęciach - ze względu na konieczność stworzenia spe-

cjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa - dojdzie do podziału oddziałów na grupy. 

4.  Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust. 3 należy uwzględniać zasady wynikające z przepi-

sów w sprawie ramowych planów nauczania oraz wysokość środków finansowych posiadanych przez 

szkołę.  

§ 55 

1.   Zajęcia, o których mowa w § 52 ust.1 pkt1, mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych. 

2.  Zajęcia, o których mowa w § 52 ust.1 pkt2, mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyj-

nym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, w formie obozów edukacyjnych, a także trenin-

gów grupowych i wycieczek.. 

§ 56 

1. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana przez szkołę w formie zajęć praktycznych i praktyki za-

wodowej. 

2. Zajęcia praktyczne organizuje się zgodnie z planem i programem nauczania dla danego zawodu 

w Centrum Kształcenia Praktycznego lub u pracodawców. 

3. Praktyki zawodowe organizuje się u pracodawców. 

4. Umowę o praktyczną naukę zawodu zawiera dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na 

praktyczną naukę zawodu.  
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5. Organizacja praktycznej nauki zawodu należy do kompetencji wicedyrektora. 

6. Szczegółowe zasady organizacji praktycznej nauki zawodu określają odrębne przepisy. 

 

§ 57 

1. Szkoła organizuje działania związane z: 

1) prowadzeniem wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego, 

2) organizowaniem zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia zawodowego i zawodu przez 

uczniów klas liceów, 

3) współdziałaniem z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie poradnictwa zawodowego, 

4) współpracą z urzędami pracy, powiatową radą zatrudnienia i innymi instytucjami związanymi 

z zatrudnieniem. 

5) współpracą z bursą międzyszkolną. 

2. Działania szkoły wymienione w ust. 1 należą do obowiązków pedagoga szkolnego. 

 

Rozdział 3.  Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów 

 

§ 58  

1. Wewnątrzszkolne ocenianie określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, prze-

prowadzania egzaminów i sprawdzianów oraz ogólne zasady postępowania w sytuacjach związanych 

z bieżącym sprawdzaniem i ocenianiem. 

2. Szczegółowe kryteria oceniania ucznia są zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania oraz 

w Przedmiotowym Systemie Oceniania. 

3. Zasady ogólne są podane poniżej. 

§ 59 

1.  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz o postępach 

w tym zakresie, 

2) pomóc uczniowi w dokonywaniu samooceny i w planowaniu jego rozwoju, 

3) motywowanie uczniów do uzyskiwania wyższych ocen z zajęć edukacyjnych i poprawy zachowa-

nia, 

4) dostarczać rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnie-

niach ucznia, oraz o jego zachowaniu, 

5) wspomagać nauczycieli i wychowawców w ich działalności wychowawczej i dydaktycznej, 

6) pomagać w lepszej organizacji pracy szkoły. 

2.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) przygotowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych 

oraz informowanie o nich uczniów i rodziców,  

2) ustalenie zasad, według których wychowawcy klasowi będą przyznawać oceny z zachowania, 

3) ocenianie bieżące i wystawianie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z poszczególnych 

zajęć edukacyjnych i zachowania według skali, form i zasad przyjętych w statucie szkoły, 

4) ustalenie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż proponowane przez nauczycieli ocen śród-

rocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych./ 

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i egzaminów, po stwierdzeniu 

przez dyrektora szkoły, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny, 

6) ustalenia sposobu i trybu przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o postępach 

i ewentualnych sukcesach bądź trudnościach ucznia w nauce i o jego zachowaniu. 

 

§ 60 

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów 

prawnych) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nauczyciela 
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programu nauczania, 

2) ogólnych i przedmiotowych kryteriach oceniania, 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej oceny niż proponowana śródroczna lub roczna z poszcze-

gólnych zajęć edukacyjnych, 

4) obowiązku posiadania podręczników, zeszytów i innych przyborów szkolnych koniecznych do 

prawidłowej realizacji zajęć edukacyjnych. 

5) możliwej pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze strony szkoły dla uczniów, którym trzeba do-

stosować wymagania edukacyjne.  

 

§ 61    

1.  Ogólne wymagania edukacyjne dla wszystkich zajęć edukacyjnych na poszczególne stopnie: 

1)  stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania danego przed-

miotu, 

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

c) sprawnie posługuje się zdobyta wiedzą w rozwiązywaniu zadań problemowych, 

d) proponuje rozwiązania nietypowe, 

e) rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, 

f) potrafi zastosować zdobytą wiedzę w sytuacjach nietypowych, 

g) samodzielnie dokonuje interpretacji, analizy zjawisk, procesów, faktów, wydarzeń, itp., 

h) formułuje własne sądy, opinie, wnioski na dany temat, 

i) sprawnie posługuje się językiem, w sposób komunikatywny i zrozumiały potrafi przekazać 

zdobytą wiedzę, 

j) samodzielnie zdobywa i stosuje zdobyte informacje, 

k) osiąga sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych 

na szczeblu rejonowym, wojewódzkim i centralnym, 

l) wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu 

w danej klasie, 

b) sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą, 

c) samodzielnie rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności, 

d) potrafi zastosować zdobytą wiedzę w sytuacjach nowych, 

e) wykazuje umiejętności analizowania i wnioskowania, 

f) właściwie interpretuje typowe zjawiska, procesy, fakty, wydarzenia, 

g) potrafi samodzielnie przedstawić i uzasadnić rozwiązanie danego problemu, 

h) sprawnie posługuje się materiałem źródłowym, 

i) samodzielnie zdobywa informacje, 

j) swobodnie operuje faktami, dostrzega związki między nimi i wyciąga wnioski, 

3)  stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania przedmiotu w danej kla-

sie, 

b) poziom zdobytej wiedzy i umiejętności obejmuje podstawę programową danego przedmiotu, 

c) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, 

d) potrafi dokonać oceny i interpretacji typowych zjawisk, procesów, 

e) samodzielnie wykonuje typowe czynności praktyczne, ćwiczenia laboratoryjne, itp., 

f) popełnia błędy drugorzędne, mało istotne, 

g) umiejętnie posługuje się znanymi pojęciami w wypowiedziach ustnych i pisemnych, 

h) rozumie problematykę zagadnień i potrafi umiejętnie ją wykorzystać, 

4)  stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przedmiotu w danej 

klasie na poziomie podstawy programowej, 

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim poziomie trudności, 
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c) zdobyte wiadomości potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym, 

d) rozumie podstawowe zasady, zjawiska, fakty w ramach danego przedmiotu, 

e) popełnia błędy merytoryczne w obrębie treści programowych przedmiotu, 

f) nie zawsze w sposób jasny, komunikatywny potrafi wykazać się zdobytą wiedzą, 

5)  stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) wykazuje braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności na poziomie podstawy programo-

wej danego przedmiotu, 

b) rozwiązuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności, 

c) wykonuje proste zadania w zakresie działań praktycznych, 

d) popełnia często błędy merytoryczne, 

e) nieporadnie posługuje się językiem, 

f) często wymaga pomocy ze strony nauczyciela, 

g) potrafi zapamiętać niezbędne wiadomości umożliwiające kontynuację nauki, 

6)  stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie spełnia kryteriów określonych jak na stopień dopuszczający, 

b) jego braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze kontynuowanie nauki 

z danego przedmiotu. 

2. W oparciu o powyższe wymagania i zapisy § 76 nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych 

(przedmiotów) opracowują szczegółowe wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów. 

 

§ 62 

1.  Klasyfikowanie śródroczne/roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyj-

nych według skali określonej w § 63, oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali określonej 

w § 87 

2.  Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w roku szkolnym, na koniec I semestru. 

3.   Klasyfikowanie roczne przeprowadza się raz w roku szkolnym, na koniec II semestru. 

 

§ 63 

1.  Ocenianie bieżące oraz śródroczne i roczne przeprowadza się według następującej skali: 

1) stopień celujący   6 - cel, 

2) stopień bardzo dobry   5 - bdb, 

3) stopień dobry    4 - db, 

4) stopień dostateczny    3 - dst, 

5) stopień dopuszczający  2 - dp, 

6) stopień niedostateczny  1 - ndst. 

2.  Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków " + "(plus) i " – "(minus). 

3.  Oceny śródroczne i roczne w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się w pełnym brzmieniu. 

 

§ 64 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.  

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasa-

dach określonych przez nauczycieli. 

3. Na prośbę ucznia i jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 

4. Uzasadnienie winno być zgodne z § 61, 65 i 66 statutu szkoły oraz powinno odnosić się do wymagań 

edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne zawartych w przedmiotowym systemie oceniania.  

 

§ 65 

Wpływ na podwyższenie ocen śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjnych zacho-

wania mają: 

1) systematyczne uczęszczanie na zajęcia edukacyjne (frekwencja powyżej 90%) 

2) wyróżniająca się aktywność na lekcjach, 

3) branie udziału i osiąganie wymiernych sukcesów w konkursach i zawodach, 
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4) aktywne i systematyczne uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych, 

5) aktywność na forum szkoły i klasy oraz reprezentowanie szkoły w środowisku. 

 

    § 66 

1. Uczeń może uzyskać wyższą ocenę od proponowanej śródrocznej lub rocznej oceny z poszczegól-

nych zajęć edukacyjnych, jeśli:  

1) był obecny na wszystkich sprawdzianach lub je terminowo zaliczył,  

2) systematycznie uczęszcza na zajęcia z danego przedmiotu (brak godzin nieusprawiedliwionych), 

3) przystąpi do sprawdzianu semestralnego/rocznego obejmującego cały zakres materiału z danego 

okresu, po spełnieniu warunków określonych w pkt. 1 i 2, 

2. Uczeń przedstawia umotywowany wniosek nauczycielowi i po jego akceptacji, odnośnie ust. 1, pkt. 1 

i 2, dyrekcji szkoły.  

3. Warunkiem uzyskania oceny wyższej niż proponowana jest otrzymanie, co najmniej 75% punktów 

możliwych do uzyskania. W przypadku mniejszej ilości punktów (od 40% do 74%) proponowana 

ocena zostaje zachowana oraz może być obniżona o jeden stopień, gdy uczeń uzyskał poniżej 40 % 

punktów. 

4. Sprawdzian semestralny/roczny, o którym mowa w ust.1 pkt. 3, należy przeprowadzić najpóźniej na 

dwa dni przed konferencją klasyfikacyjną. 

§  67 

1.  Termin pisemnych sprawdzianów obejmujących znaczne partie materiału nauczania (dział programu, 

moduł, itp.) oraz zakres materiału objęty nimi, powinny być zapowiedziane przez nauczyciela z tygo-

dniowym wyprzedzeniem.  

2.  Przy ustalaniu oceny z pisemnych sprawdzianów uczeń otrzymuje stopień co najmniej dopuszczający, 

jeżeli uzyskał 40 % poprawnych odpowiedzi ( punktów).  

3.  Nauczyciel winien przedstawić uczniom oceny z pisemnych prac kontrolnych w terminie do dwóch 

tygodni od daty sprawdzianu. 

4.  Oceny z pisemnych sprawdzianów należy wpisywać w dzienniku w wybranej kolumnie kolorem 

czerwonym. 

5.  Jeżeli w trakcie pisemnego sprawdzianu uczeń korzysta z niedozwolonych form pomocy, nauczyciel 

ma prawo unieważnić sprawdzian ucznia i wystawić ocenę niedostateczną. 

 

§ 68  

1. Oceniając aktywność ucznia na zajęciach nauczyciel w odpowiedniej kolumnie stawia znak "+" (plus), 

gdy jest to krótka wypowiedź, uwaga, spostrzeżenie, wniosek.  

2. Za obszerne wypowiedzi, kilkukrotnie zgłaszane uwagi, itp. nauczyciel może bezpośrednio wystawić 

odpowiednią ocenę. 

§ 69 

1.  W zakresie przedmiotów teoretycznych najwyższą wartość mają oceny z zadań klasowych, pisem-

nych sprawdzianów, obejmujących znaczną partię materiału ( dział programu, moduł, itp.). 

2.  Taki sam stopień z bieżącego "odpytywania", kartkówki czy stopień uzyskany za aktywność stanowi 

80 % wartości stopnia z pisemnego sprawdzianu, zadania klasowego. 

3.  Taki sam stopień za zadanie domowe stanowi 60 % wartości stopnia z pisemnego sprawdzianu.  

4. W indywidualnych przypadkach, gdy zadanie domowe wymaga dużego wkładu pracy ucznia, korzy-

stania z różnych materiałów źródłowych, stopień za zadanie domowe może mieć wyższą wartość. 

 

§ 70 

W dzienniku lekcyjnym oceny z poszczególnych form sprawdzania i oceniania, a także inne dopuszczal-

ne znaki nauczyciel powinien wpisywać w oznaczonych, pionowych kolumnach. 

 

§ 71 

1.  Uczeń może jeden raz w okresie zgłosić (przed rozpoczęciem lekcji), że jest nie przygotowany do za-

jęć, jeżeli zajęcia z danego przedmiotu odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, lub może dwa razy 

zgłosić, że jest nie przygotowany, gdy zajęcia odbywają trzy razy i więcej w tygodniu.  
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2. Fakt nieprzygotowania do zajęć nauczyciel odnotowuje w odpowiedniej kolumnie wstawiając znak  

". " (kropkę). 

3.  Jeżeli uczeń w trakcie lekcji (wywołany do odpowiedzi) informuje, że jest nie przygotowany do zajęć 

może on otrzymać ocenę niedostateczną. 

4.  Na przedmiotach, z których nauczyciel regularnie zadaje zadanie domowe, dwukrotny brak zadania 

domowego oznaczany jest w odpowiedniej kolumnie jako dwa znaki " - "  

5. Każdy następny brak zadania powinien oznaczać wystawienie oceny niedostatecznej. 

 

 

§ 72 

1. W semestrze uczeń może dwukrotnie zgłosić brak stroju sportowego na zajęciach wychowania fi-

zycznego. Nauczyciel fakt ten odnotowuje w dzienniku wstawiając w odpowiedniej kolumnie znak 

"." (kropkę). Każdy następny brak stroju powoduje wystawienie oceny niedostatecznej. 

2. Uczennica w semestrze może dwukrotnie zgłosić, iż jest niedysponowana do zajęć z wychowania fi-

zycznego. W przypadku większej ilości tych sytuacji należy dostarczyć zwolnienie lekarskie. 

 

§ 73 

1. Oceny z religii są wliczane do średniej ocen ucznia ale ewentualna ocena niedo-                                   

stateczna z tego przedmiotu nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej bądź ukoń-

czenie szkoły. 

2. Uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii na podstawie pisemnej deklaracji rodziców lub swojej, 

gdy jest pełnoletni, ma obowiązek przebywać w tym czasie na terenie budynku szkolnego, w miejscu 

wskazanym przez wychowawcę. 

§ 74 

1. Uczeń ma obowiązek poprawić niedostateczną ocenę z klasówki lub sprawdzianu. 

2. Uczeń może za zgodą nauczyciela poprawić ocenę otrzymaną z bieżącego odpytywania lub kartków-

ki.  

3. Ocena ostateczna jest średnią oceny niedostatecznej i uzyskanej w wyniku poprawy oceny oraz jest 

zapisywana w dzienniku lekcyjnym w następujący sposób: 1/..... 

 

§ 75 

1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena śródroczna z poszczególnych zajęć edukacyjnych 

(przedmiotów) powinna zostać poprawiona przez ucznia w terminie do końca lutego bieżącego roku 

szkolnego.  

2. Nie zaliczenie przez ucznia I semestru z danego przedmiotu oznacza, że przy ustalaniu oceny rocznej, 

ocena niedostateczna za I semestr ma taki sam wpływ na ocenę roczną, jak ocena za II semestr. 

 

§ 76 

1. Szkoła jest zobowiązana dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 61, w stosunku do 

ucznia, posiadającego pisemną opinię lub orzeczenie wydaną przez poradnię pedagogiczno - psycho-

logiczną lub inną poradnię specjalistyczną, informującą o specyficznych trudnościach w uczeniu się 

lub deficytach rozwojowych, uniemożliwiających sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikają-

cym z programu nauczania. 

2. Szkoła rozpoznaje indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów oraz wspiera rodzi-

ców w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. 

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

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć 

i postępy uzyskiwane w ogólnej sprawności fizycznej. 

 

§ 77 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z całości lub z części 

ćwiczeń z zajęć z wychowania fizycznego. 

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych 
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możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na druku szkolnym. Opinia 

powinna być dostarczona do dnia 15 października w danym roku szkolnym. 

3. W przypadkach losowych uczeń może złożyć w/w opinię w ciągu roku szkolnego. Nie przyjmowane 

są opinie wydawane na czas obejmujący termin wcześniejszy zwolnienia. 

4. Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć z informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opi-

nii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza lub 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną, na czas określony w tej opinii. 

5. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) oraz na podstawie opinii poradni psy-

chologiczno-pedagogicznej zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, 

z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w 

tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego.  

6. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfi-

kacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". 

§ 78 

Nie później niż na cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej należy poin-

formować uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych zajęć edu-

kacyjnych i proponowanych ocenach klasyfikacyjnych zachowania, w tym celu: 

1) nauczyciel musi wpisać proponowaną ocenę ołówkiem w rubrykę ocen semestralnych; 

2) wychowawca klasy musi powiadomić rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych oce-

nach niedostatecznych i ocenie nagannej zachowania lub braku możliwości klasyfikowania ucznia 

danych zajęć edukacyjnych i ich powodach.  

3) należy zorganizować spotkanie z rodzicami. 

 

§ 79 

1.  Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, z zastrzeże-

niem ust. 2 i 3, a ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy na podstawie zdobytych 

przez ucznia punktów, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego 

ucznia. 

2.  Ocena z zajęć praktycznych wystawiona przez instruktora z Centrum Kształcenia Praktycznego 

w Krośnie jest ostateczna. 

3.  Ocena z praktyki zawodowej, ćwiczeń terenowych wystawiona przez opiekuna w zakładzie pracy lub 

opiekuna ze szkoły może podlegać zmianie po konsultacjach, na spotkaniu szkolnego opiekuna prak-

tyk i dyrektora po zakończeniu praktyki lub w razie poważnych uchybień ze strony ucznia odbywają-

cego praktykę np. braku zeszytu praktyk lub nie uzupełnienia go.  

4.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasy-

fikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 83 i § 84 

 

§ 80 

Ostateczne oceny śródroczne/roczne nauczyciel/wychowawca jest zobowiązany ustalić i poinformować 

o tym fakcie uczniów oraz odnotować w dokumentacji szkolnej: 

1) nieklasyfikowanie z zajęć edukacyjnych i zachowania na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasy-

fikacyjnym rady pedagogicznej;  

2) niedostateczne z zajęć edukacyjnych na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady, 

3) oceny klasyfikacyjne zachowania, w tym szczególnie oceny naganne na tydzień przed posiedze-

niem klasyfikacyjnym rady, 

4) pozostałe oceny najpóźniej na dwa dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

 

§ 81 

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

jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach eduka-

cyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” 
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lub „nieklasyfikowana”. 

3. W przypadku ustalania oceny rocznej uwzględniać należy nieobecności w stosunku do całego roku 

szkolnego. 

4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfika-

cyjny. 

5. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub jego rodzi-

ców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

6. Dla ucznia szkoły zawodowej nieklasyfikowanego z praktycznej nauki zawodu z powodu nieobecno-

ści usprawiedliwionej, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania. 

 

§ 82 

1. Podanie o egzamin klasyfikacyjny za pierwszy semestr roku szkolnego uczeń składa do dyrektora 

szkoły najpóźniej w dniu klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej. 

2. Termin semestralnego egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczy-

cielem, uczniem i jego rodzicami do końca marca bieżącego roku szkolnego. 

3. Podanie o egzamin klasyfikacyjny za rok szkolny uczeń składa do dyrektora szkoły w ciągu czterech 

dni od dnia otrzymania informacji o nieklasyfikowaniu. 

4. Roczny egzamin klasyfikacyjny powinien odbyć się najpóźniej w dniu klasyfikacyjnego posiedzenia 

rady pedagogicznej. 

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyzna-

czonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora 

szkoły. 

§ 83 

1.  Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, otrzymał jedną lub dwie oceny niedostateczne może 

zdawać egzamin poprawkowy. Dotyczy to również uczniów klas programowo najwyższych. 

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edu-

kacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego 

z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że są realizowane w klasie progra-

mowo wyższej zgodnie ze szkolnym planem nauczania. 

 

§ 84 

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

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w termi-

nie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

2.  W przypadku stwierdzenia, że zastrzeżenia, o których jest mowa w ust. 1. są zasadne, dyrektor powo-

łuje komisję o składzie podanym w § 17 ust.4 rozporządzenia, która: 

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

wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej ,oraz ustala roczną ocenę z danych 

zajęć edukacyjnych, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala ją w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów, a w przypadku równej ich liczby decydujący głos ma przewodniczący komi-

sji. 

3.  Sprawdzian, ten przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń, o których 

mowa w ust.1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). 

 

§ 85 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych 

określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia 

niedostatecznego. 

2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfika-

cyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 
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3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieu-

kończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfi-

kacyjną zachowania w naszej szkole. 

 

§ 86 

1.  Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią 

ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje 

świadectwo promocyjne z wyróżnieniem. 

2.  Absolwent szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych objętych planem nauczania uzyskał średnią ocen co najmniej 

4,75, otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 

§ 87 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich  rodziców  o wa-

runkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania i warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania. 

2.  Ocenę zachowania śródroczną oraz roczną ustala się według następującej skali: 

1) zachowanie wzorowe   - wz 

2) zachowanie bardzo dobre  - bdb 

3) zachowanie dobre   - db 

4) zachowanie poprawne   - pop 

5) zachowanie nieodpowiednie   - ndp 

6) zachowanie naganne  - ng. 

 

§  88 

1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, 

jego kulturze osobistej, o postawie wobec kolegów, nauczycieli i innych osób, przestrzeganiu regula-

minów szkolnych, zasad etyczno-moralnych, itp. 

2. W szkole policealnej zachowania nie ocenia się. 

 

§ 89 

1.  Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

1) oceny z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem § 85 ust 3. 

2.  Średnia ocen z zajęć edukacyjnych nie może mieć wpływu na ocenę zachowania ucznia. 

 

§ 90 

1. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

opiekuna zajęć praktycznych, bibliotekarza, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchyle-

nia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń i odchyleń na jego zachowanie na 

podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

3. Wychowawca klasy ma obowiązek poinformować uczniów o ustalonej ocenie klasyfikacyjnej zacho-

wania nie później niż na tydzień przed klasyfikacją semestralną lub roczną. 

4. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeże-

niem § 84. 

§  91 

1. Zachowania, postawy, które mają dodatni wpływ na ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia to: 

1) pozytywny stosunek do wszystkich obowiązków szkolnych, 

2) wysoka kultura osobista ucznia, koleżeński, uprzejmy, nie używa wulgarnych słów, 

3) wysoka frekwencja, brak godzin nieusprawiedliwionych, 

4) brak nieuzasadnionych spóźnień na zajęcia, 
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5) okazywanie szacunku dorosłym i kolegom, 

6) właściwy ubiór i wygląd, 

7) udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, itp., 

8) reprezentowanie szkoły podczas uroczystości lub w zawodach sportowych, 

9) praca społeczna na rzecz klasy, szkoły, bursy, praca w organizacjach szkolnych, 

10) praca na rzecz potrzebujących (wolontariat) i krwiodawstwo itp. 

11) pomoc uczniom słabszym w nauce, 

12) przeciwstawianie się przejawom wulgarności, brutalności. 

2.  Zachowania, postawy, które mają ujemny wpływ na ocenę zachowania ucznia to: 

1) lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, 

2) niska kultura osobista ucznia (arogancki stosunek do pracowników szkoły i kolegów, używanie 

wulgarnych słów) 

3) nieusprawiedliwione godziny lekcyjne i nieuzasadnione spóźnienia na pojedyncze lekcje, 

4) przejawy brutalności, przemoc fizyczna i psychiczna w stosunku do kolegów, 

5) złe zachowanie na zajęciach pozaszkolnych, wycieczki, wyjścia do kina, teatru, itp., 

6) wyłudzanie pieniędzy, picie alkoholu, posiadanie i używanie środków narkotycznych, 

7) palenie papierosów na terenie szkoły i w jej najbliższym otoczeniu, w bursie, na zajęciach prak-

tycznych, w czasie zajęć pozaszkolnych, 

8) utrudnianie prowadzenia zajęć (np. poprzez używanie telefonu komórkowego, żucie gumy, spo-

żywanie posiłków na zajęciach lekcyjnych, itp.), 

9) niewykonywanie poleceń nauczyciela, 

10) niewłaściwy ubiór i wygląd, 

11) kradzież mienia szkolnego, społecznego i prywatnego, niszczenie mienia szkolnego, w tym za-

sobów bibliotecznych, 

12) fałszowanie dokumentów szkolnych, zwolnień i usprawiedliwień nieobecności, 

13) zaśmiecanie otoczenia. 

 

§ 92 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności i zwolnień z zajęć edukacyjnych:  

1) Nieobecność ucznia w szkole winna być usprawiedliwiona w terminie do 10 dni od ostatniego 

dnia nieobecności na zajęciach. Brak usprawiedliwienia pisemnego we wskazanym terminie 

oznacza uznanie nieobecności za nieusprawiedliwioną. 

2) Zwolnienia uczniów powinny być zapisywane w specjalnych zeszytach, a zwolnienia lekarskie 

(kopie w przypadku prac. młodocianych) po podpisaniu przez rodziców wklejone, 

3) W razie przedłużającej się powyżej 10 dni choroby ucznia rodzice mają obowiązek zawiadomić 

szkołę o przyczynach nieobecności i przewidywanym terminie powrotu ucznia do szkoły. 

4) Zwolnienie ucznia ze szkoły z innych przyczyn niż zdrowotne może mieć miejsce sporadycznie 

w uzasadnionych przypadkach: 

a) zwolnienie ucznia z części dnia nauki może nastąpić jedynie po przedłożeniu wcześniej przez 

ucznia pisemnej prośby rodziców z podaniem przyczyny zwolnienia, 

b) pisemne zwolnienia przynoszone po fakcie opuszczenia części dnia nauki przez ucznia nie 

mogą być podstawą do usprawiedliwienia tych godzin, 

c)  zwolnienie z części zajęć ucznia może być też na wniosek szkolnej służby zdrowia, pedagoga 

lub innego nauczyciela, fakt ten odnotowany musi być w dzienniku lekcyjnym i zeszycie 

usprawiedliwień,  

d) wychowawca ma prawo nie wyrazić zgody na zwolnienie ucznia jeżeli jego frekwencja budzi 

zastrzeżenia, 

5) Opuszczone pojedyncze godziny z zastrzeżeniem pkt. 4 są godzinami nieusprawiedliwionymi. 

6) Uczeń ma obowiązek posiadać zeszyt na wszystkich zajęciach edukacyjnych i okazywać go na 

każde polecenie wychowawcy oraz innych nauczycieli. 

 

§  93 

Klasyfikacji zachowania dokonujemy na podstawie Punktowego Systemu Oceniania Zachowania, który 
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stanowi załącznik do Statutu szkoły. 

§  94 

Ocena zachowania ucznia może wzrosnąć co najwyżej o dwa stopnie jedynie w sytuacjach uzasadnionych 

przez wychowawcę klasy. 

§ 95 

W przypadku palenia papierosów, spożywania alkoholu i używania środków narkotycznych przez 

uczniów wychowawca klasy (pedagog szkolny) wzywa rodziców ucznia do szkoły w celu wyjaśnienia 

problemu. 

§ 96 

1.  Za czyny społecznie szkodliwe, niegodne ucznia, obrażające godność nauczyciela, pracownika szkoły 

lub ucznia stosuje się najwyższe kary.  

2.  Sprawy karne prowadzone przez policję, sąd lub prokuraturę wpływają na ocenę zachowania i podle-

gają najwyższym karom.  

3.  Uczeń, który nie przestrzega regulaminów szkolnych oraz zasad etyczno-moralnych ponosi kary 

przewidziane statutem szkoły oraz zobowiązuje się na piśmie, w obecności pedagoga szkolnego oraz 

wychowawcy klasy, do poprawy swojego zachowania. 

 

Rozdział 4.  Biblioteka szkolna 

 

§  97 

1.  Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zaintereso-

wań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, po-

pularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2.  W celu realizacji swych zadań biblioteka prowadzi współpracę z biblioteką pedagogiczną, publiczną 

oraz bibliotekami innych szkół. 

3.  Biblioteka składa się z trzech pomieszczeń: wypożyczalni, czytelni z księgozbiorem podręcznym, sta-

nowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu i magazynu zbiorów. 

4.  Biblioteka szkolna gromadzi: 

1) lektury szkolne i literaturę piękną, 

2) książki popularnonaukowe, techniczne, związane z kierunkami kształcenia w szkole, 

3) prasę codzienną, czasopisma metodyczne, społeczno - polityczne i naukowo - techniczne, 

4) inne nośniki informacji. 

 

§ 98 

1. Z biblioteki mogą korzystać:  

1) uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym, 

2) nauczyciele i inni pracownicy szkoły,  

3) rodzice uczniów na podstawie kart czytelniczych uczniów, 

4) inne osoby - za zgodą dyrektora szkoły.  

2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne, 

3. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel-bibliotekarz, 

4. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały, 

5. Wszystkie wypożyczone przez uczniów materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkol- 

nego, 

6. Czytelnicy opuszczający szkołę, zobowiązani są do potwierdzenia zwrotu wszystkich materiałów wy-

pożyczonych z biblioteki na karcie obiegowej. 

 

§ 99 

 Do zakresu działania nauczyciela-bibliotekarza należy:  

1) udostępnianie i zabezpieczania zbiorów, 

2) udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych, tekstowych 

3) informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach, 

4) poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury, 
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5) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji, 

6) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analiz stanu czytelnictwa 

w szkole na posiedzenie rady pedagogicznej, 

7) prowadzenie form wizualnej informacji i propagandy pedagogicznej, 

8) organizowanie różnych inspiracji czytelnictwa i rozwijania kultury czytelniczej uczniów i ro-

dziców, 

9) współpraca z rodzicami w zakresie popularyzacji wiedzy pedagogicznej. 

 

§ 100 

1.  Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.  

2.  Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor szkoły, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, 

w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich za-

kończeniu, jak również w okresie ferii zimowych i letnich. 

 

Dział IV.  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY  

 

Rozdział 1.  Zagadnienia podstawowe  

 

 § 101 

1.  W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników: ekonomicznych, administracyjnych i pracow-

ników obsługi. 

2.  Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy.  

 

§ 102 

Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne 

przepisy.  

 

Rozdział 2.  Zakres zadań nauczycieli - przepisy ogólne. 

 

§ 103 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek 

kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także szanować godność osobistą ucznia.  

2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe trakto-

wanie wszystkich uczniów. 

3. Nauczyciel zgodnie z  § 76 statutu ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do możliwości 

ucznia, potwierdzonych przez opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

4. W ramach powołanych przez Dyrekcję zespołów, wychowawcy i nauczyciele uczący w danej klasie 

opracowują plan działań wspierających dla ucznia wymagającego indywidualizacji procesu nauczania 

i wychowania. 

 

§ 104 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą w oparciu o przygotowane 

przez siebie rozkłady materiału oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy. 

2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:  

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych 

w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo, 

2) zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w szczególności poprzez:  

a) realizację obowiązujących programów nauczania, 

b) stosowanie właściwych metod nauczania,  

c) systematyczne przygotowywanie się do zajęć, 

d) pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć, 

e) właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej, 

3) dba o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny, 
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4) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania, 

5) udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane 

potrzeby uczniów.  

§ 105 

1. Obowiązkiem wszystkich nauczycieli jest uczestnictwo w pracach rady pedagogicznej i szkoleniach 

rady, praca w powołanych przez Dyrekcję zespołach, a nauczycieli uczących przedmiotów matural-

nych i zawodowych jest uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez OKE. 

2. Nauczyciele uczący przedmiotów objętych egzaminami zewnętrznymi powinni zapoznać uczniów do 

końca października każdego roku szkolnego ze standardami wymagań egzaminacyjnych, z podstawą 

programową oraz formą tego egzaminu i sposobem jego oceniania. 

3. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń rady pedagogicznej, na zasadach 

określonych w art. 43 ust. 3 ustawy. 

§  106 

Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także doskonalenie umiejętności dydaktycznych 

oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez:  

1) pracę własną, 

2) aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego, 

3) korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej. 

 

§ 107 

Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne 

przepisy.  

§ 108 

Nauczyciele prowadzący zajęcia z danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych tworzą zespół, do 

zadań którego należy opracowanie programu nauczania danego przedmiotu uwzględniającego podstawę 

programową, standardy egzaminacyjne oraz korelację międzyprzedmiotową szczególnie z zakresu kształ-

cenia ogólnego i zawodowego. 

 

§ 109 

1.  Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół 

przedmiotowy.  

2.  Pracą zespołu przedmiotowego kieruje, powołany przez dyrektora na wniosek zespołu, przewodni-

czący zespołu.  

3.  Zespół przedmiotowy pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnie z ustale-

niami planu pracy szkoły.  

4.  Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:  

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nau-

czania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji 

w sprawie wyboru programów nauczania,  

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wy-

ników nauczania,  

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego 

dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupeł-

nianiu ich wyposażenia,  

5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymental-

nych programów nauczania, 

6) organizowanie lekcji koleżeńskich i spotkań samokształceniowych. 

 

Rozdział 3.  Zakres zadań wychowawcy  

 

§ 110 

1.  Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczegól-
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ności:  

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowa-

nia do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,  

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2.  Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:  

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,  

2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

a) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące ze-

spół uczniowski, 

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

3) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów oraz z ustalonymi kryteriami oceniania zachowania ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na 83 ust. 3 i 4. 

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi  

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

którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń 

szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki, 

5)  utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:  

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci, 

b) współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wychowaw-

czych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,  

6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną po-

moc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczegól-

nych uzdolnień uczniów, 

7) jest opiekunem podczas imprez szkolnych i wycieczek szkolnych klasy, w której pełni funkcję 

wychowawcy, 

8) pisemnie informuje rodziców lub opiekunów o przekroczeniu przez ucznia 100 godzin nie-

usprawiedliwionych. 

3. Organizację i formy udzielania na terenie szkoły pomocy, o której mowa w ust. 2 pkt. 5, określają 

przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

4.  Wychowawca klasy prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 111 

1.  Realizując zadania wymienione w § 110 ust. 2 pkt. 5, wychowawca w szczególności spotyka się 

z rodzicami uczniów na zebraniach, organizowanych nie rzadziej niż dwa razy w semestrze. 

2.  O terminie dodatkowych spotkań, o których mowa w ust. 1 decyduje dyrektor szkoły, na wniosek wy-

chowawcy.  

3.  Informację o zebraniu przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole, co 

najmniej na tydzień przed planowanym terminem ich odbycia. 

4.  W zebraniach tych mogą też uczestniczyć nauczyciele niebędący wychowawcami. 

 

§ 112 

1.   Zasady współpracy wychowawcy z rodzicami: 

1) Rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły i klasy i współpracować ze szkołą zgodnie z jej 

założeniami wychowawczymi, 

2) Rodzice są zobowiązani do uczestniczenia w zebraniach oraz kontaktować się z nauczycielami 

uczącymi w ramach ich dyżurów.  

3) Rodzice powinni zapoznać się z informacją i terminarzem dotyczącym egzaminu maturalnego 

oraz egzaminu zawodowego, który otrzymali uczniowie, oraz mają obowiązek  uczestniczenia 

w zebraniach poświęconych tematyce związanej z egzaminem maturalnym i egzaminem zawo-

dowym. 
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4) Rodzice zobowiązani są do zawiadamiania wychowawcy o nieobecności ucznia na zajęciach, 

jeśli ta nieobecność będzie dłuższa niż tydzień, dostarczenia zwolnienia pisemnego do wycho-

wawcy klasy oraz stałego kontaktu z wychowawcą w innych sprawach wychowawczych. 

5) Rodzice powinni dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka w szkole. 

2.   Wychowawca w ramach współpracy z rodzicami powinien: 

1) zawiadamiać rodziców poprzez ich dzieci (zapis w dzienniczku usprawiedliwień) o ważnych 

wydarzeniach w życiu klasy, zebraniach klasowych,  

2) kontaktować się w przypadku częstych absencji na lekcjach, licznych ocen niedostatecznych 

i problemach wychowawczych, 

3) na zebraniu klasowym, na cztery tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną, poinformować ro-

dziców o ewentualnym zagrożeniu ucznia ocenami niedostatecznymi po zasięgnięciu opinii 

u nauczycieli uczących w jego klasie i przewidywanej ocenie zachowania. 

 

 

Dział V. UCZNIOWIE 
 

Rozdział 1.  Zasady rekrutacji uczniów 
 

§ 113 

1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów kończących gimnazjum w oparciu zasadę powszechnej do-

stępności. 

2. W celu przeprowadzenia rekrutacji, dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną (zwanej 

dalej komisją), wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.  

3. Do zadań komisji należy między innymi ustalenie listy kandydatów przyjętych do szkoły na podsta-

wie postępowania rekrutacyjnego wynikającego z kryteriów przyjmowania uczniów.  

4. Dyrektor przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń komisji.  

5. Komisja ustala listę kandydatów zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,  

z uwzględnieniem uczniów, o których mowa w ust. 6.  

6. Do klasy pierwszej z pominięciem postępowania rekrutacyjnego przyjmowani są jedynie:  

 a) uczniowie powtarzający klasę w naszej szkole,  

 b) kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum dla dzieci obywateli polskich, czasowo przebywających 

za granicą lub ukończyli szkołę za granicą i zostali przyjęci na podstawie odrębnych przepisów.  

7. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych określa, w porozumieniu z dyrektorem, 

organ prowadzący.  

 

Rozdział 2. Prawa i obowiązki ucznia 

 

§ 114 

1.  Uczeń ma w szczególności prawo do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

2) wszechstronnego rozwoju osobowości, 

3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie 

jego godności, 

4) opieki psychologiczno-pedagogicznej  

5) korzystania z opieki i porad pedagoga szkolnego, 

6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym, 

7) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły  

a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

8) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

9) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nau-

ce, 

10) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

11) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego, 
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12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki 

podczas zajęć pozalekcyjnych, 

13) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach 

działających w szkole. 

2.  Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:  

1) przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów, w tym: 

a) bezwzględnego zakazu używania telefonów komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych oraz  

innych urządzeń elektronicznych (dyktafon, aparat fotograficzny, kamera, itp.) bez zezwolenia 

nauczyciela, na terenie szkoły,  

b) dbania o estetyczny i schludny wygląd, 

c) przestrzegania zasad usprawiedliwiania nieobecności. 

2) podporządkowywania się zaleceniom dyrekcji, nauczycieli oraz pracowników szkoły. 

3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, 

4) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w odniesieniu do kolegów, nauczycieli 

i innych pracowników szkoły, 

5) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, 

6) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

7) respektowanie zakazu picia alkoholu, używania narkotyków i palenia tytoniu na terenie szkoły. 

8) oraz przestrzegania zasad zawartych w § 91 ust. 1.  

3.  Uczeń ma obowiązek zapoznać się z otrzymanymi materiałami dotyczącymi zasad, form i sposobu 

przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, terminarzem oraz bieżącymi in-

formacjami zamieszczonymi w gablocie dotyczącej egzaminów. 

 

§ 115 

1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń może wnieść skargę do organu wyższego stopnia (organ 

prowadzący, organ sprawujący nadzór pedagogiczny) za pośrednictwem dyrektora szkoły. 

2. Zasady i tryb składania skarg określa kodeks postępowania administracyjnego. 

 

Rozdział 3.  Nagrody i kary 

  

§ 116 

1.  Ucznia nagradza się za:  

1) wybitne osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie, 

2) udział i osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach przedmiotowych i sportowych, 

3) wyróżnianie się w pracy społecznej na rzecz szkoły lub środowiska, 

4) godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

5) wzorową frekwencję. 

2.  Uczeń może otrzymać:  

1) wyróżnienie lub pochwałę wychowawcy klasy, 

2) wyróżnienie lub pochwałę dyrektora szkoły, 

3) list pochwalny wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły do rodziców,  

4) dyplom uznania, 

5) nagrodę rzeczową od wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły. 

3.  Wychowawca klasy lub dyrektor szkoły może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie. 

4.  Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.  

5.  Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla ucznia może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, 

z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego dla wychowawcy klasy czy dyrektora szkoły. 

 

§ 117 

1.  Uczeń może być ukarany za: 

1) zachowanie narażające dobre imię szkoły, 

2) posiadanie i spożywanie alkoholu, 

3) posiadanie i używanie środków odurzających, 
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4) kradzież, 

5) wyłudzanie pieniędzy, żywności i innych rzeczy, 

6) stosowanie przemocy psychicznej i fizycznej wobec ludzi i zwierząt, 

7) nagminne nieusprawiedliwione opuszczanie pojedynczych lekcji, 

8) nieusprawiedliwione opuszczanie zajęć lekcyjnych, 

9) dewastację i marnotrawstwo dóbr materialnych, 

10) niszczenie środowiska przyrodniczego, 

11) palenie papierosów, 

12) arogancki i niekulturalny sposób bycia, 

13) obojętność wobec czynionego zła, 

14) używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas lekcji, 

15) nieodpowiedni strój i wygląd podczas zajęć szkolnych, 

16) czyny podlegające kodeksowi karnemu. 

2. Uczeń może być ukarany: 

1) upomnieniem udzielonym przez wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, 

2)  pisemną naganą udzieloną przez wychowawcę klasy, 

3) upomnieniem udzielonym przez dyrektora szkoły, 

4) pisemną naganą udzieloną przez dyrektora szkoły. 

5) pisemna naganą udzieloną przez dyrektora szkoły z powiadomieniem społeczności szkolnej, 

6) zawieszeniem w prawach ucznia, 

7) skreśleniem z listy uczniów. 

3.  Rodzaj kary powinien być adekwatny do stopnia przewinienia.  

4.  Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo złożyć niezbędne wyjaśnienia w sprawie zarzucanych mu 

czynów. 

5. Rodzaj kary ustala wychowawca klasy, dyrektor szkoły, rada pedagogiczna. 

6.  W przypadku zastosowania kary upomnienia lub nagany udzielonej przez dyrektora należy każdora-

zowo skierować do rodziców pisemne zawiadomienie wg ustalonego przez dyrektora szkoły wzoru.  

7. Kopie zawiadomienia przechowuje się w dokumentacji szkolnej do chwili opuszczenia szkoły przez 

ucznia. 

8. Karę zawieszenia w prawach ucznia udziela się uczniowi ustnie w obecności rodziców/ opiekunów 

prawnych. 

9. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania kary za wyjątkiem skreślenia z listy uczniów, uczeń lub jego 

rodzic może odwołać się do: 

1) dyrektora szkoły, w przypadku kary udzielonej przez wychowawcę klasy, 

2) rady pedagogicznej w przypadku kar udzielonych przez dyrektora szkoły,  

10.  Dyrektor szkoły prowadzi postępowanie wyjaśniające w terminie 14 dni od daty otrzymania odwoła-

nia. 

 

§ 118 

1. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić na podstawie uchwały rady pedagogicznej na wniosek wy-

chowawcy klasy, pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły po wyczerpaniu przez szkołę innych moż-

liwości oddziaływania wychowawczego w przypadku: 

1) świadomego naruszania podstawowych obowiązków ucznia zawartych w statucie, w tym: 

a) nie podjęcia nauki do siedmiu dni, od dnia rozpoczęcia zajęć lekcyjnych, bez określenia 

obiektywnych przyczyn zaistniałego faktu, 

b) opuszczenia bez usprawiedliwienia ponad 100 godzin licząc od rozpoczęcia danego roku 

szkolnego,  

c) świadomego naruszania godności uczniów, nauczycieli lub innych osób, 

d) niszczenie mienia szkolnego i odmowy naprawienia szkody popełnionej przez ucznia lub gru-

pę uczniów. 

e) w przypadku trzykrotnego otrzymania nagany dyrektora szkoły w cyklu nauczania. 

2) stwarzania sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu innych osób w szkole i poza nią, 

3) naruszania obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: kradzieży, włamań, rozbojów, 
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gwałtów, niszczenia mienia publicznego, narkomanii i alkoholizmu. 

4) rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika młodocianego ( dotyczy uczniów zasadniczej 

szkoły zawodowej ) 

2. O sytuacjach wymienionych w ust. 1 wychowawca klasy pisemnie powiadamia rodziców lub praw-

nych opiekunów ucznia.  

3. W przypadku podejmowania uchwały o skreśleniu z listy uczniów rada pedagogiczna sprawę każdego 

ucznia traktuje indywidualnie.  

4. Postępowanie wyjaśniające należy prowadzić zgodnie z § 120 za wyjątkiem ust. 1, pkt 1 lit. a i b. 

5. Skreślenie z listy uczniów następuje decyzją dyrektora szkoły podjętą na podstawie uchwały rady pe-

dagogicznej  po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.  

6. Pisemną decyzję o skreśleniu wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym otrzymuje uczeń i jego 

rodzice lub prawni opiekunowie. 

7. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów uczeń lub jego rodzice mogą się odwołać do Kuratora Oświa-

ty w terminie do 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem dyrektora szkoły. 

8. W przypadku wniesienia odwołania dyrektor wstrzymuje jej wykonanie do czasu rozpatrzenia odwo-

łania przez instancję odwoławczą. 

 

§ 119  

Tok postępowania w sytuacjach wymagających skreślenia ucznia: 

1) Sporządzenie notatki służbowej o zaistniałym incydencie (protokoły zeznań świadków), 

2) Powiadomienie pisemne rodziców lub prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji, 

3) Sprawdzenie, czy dany czyn został uwzględniony w statucie szkoły jako przypadek upoważniają-

cy do podjęcia decyzji o skreśleniu, 

4) Zebranie wszelkich dowodów w danej sprawie z uwzględnieniem opinii i wyjaśnień stron, 

5) Poinformowanie ucznia o jego prawie do wskazania rzecznika obrony (pedagog szkolny, wycho-

wawca lub inny nauczyciel), który ma przedstawić okoliczności łagodzące, 

6) Zwołanie Rady Pedagogicznej i szczegółowe omówienie zaistniałej sytuacji ze sprawdzeniem czy 

wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania na ucznia( wcześniejsze 

upomnienia, nagany, rozmowy ostrzegawcze, udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicz-

nej),  

7) Wszczęcie przez dyrektora postępowania w danej sprawie z powiadomieniem rodziców ucznia 

o stanowisku rady pedagogicznej (informacja o prawie do wglądu w dokumentację sprawy), 

8) Podjęcie uchwały przez radę pedagogiczną, 

9) Przedstawienie uchwały samorządowi uczniowskiemu w celu wyrażenia pisemnej opinii o tej 

sprawie, 

10)  Sprawdzenie zgodności uchwały z przepisami prawa i wydanie decyzji przez dyrektora. 

 

 

Dział VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

§ 120 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 121 

Wzory świadectw i innych druków szkolnych, zasady ich wydawania, sposób dokonywania w nich spro-

stowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.  

 

§ 122 

Szkoła posiada własny sztandar.  

 

§ 123 

1.  Szkoła jest jednostką budżetową. 

2.  W szkole mogą być tworzone środki specjalne. 
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3.  Szczegółowe zasady gospodarki finansowej szkoły regulują odrębne przepisy. 

 

§ 124 

Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

§ 125 

Szkoła, na zasadach współpracy, może świadczyć usługi reklamowe na rzecz partnera.  

 

§ 126 

1.  Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.  

2.  Zasady postępowania w sprawie uchylenia statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.  

 

§ 127 

 Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.  

 

§ 128 

Statut szkoły wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

 

 

 

 

 

          .............................. 

  Dyrektor Szkoły 

 

 


