
STATUT

Technikum nr 2
w Zespole Szkół Branżowych

im. księcia Sambora II
w Tczewie

Statut nadany uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 20 października 2019   



Statut Technikum Nr 2 

Rozdział I

Informacje o szkole
§ 1.

1. Nazwa szkoły: Technikum Nr 2 w  Tczewie.

2. Siedziba szkoły: Tczew, ul. Czyżykowska 17, kod pocztowy 83-110, woj. pomorskie.    

3. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Tczewski.

4. Siedziba organu prowadzącego: Tczew, ul. Piaskowa 2, kod pocztowy 83-110,

   woj .pomorskie.

5. Technikum Nr 2 wchodzi w skład Zespołu Szkół Branżowych im. księcia Sambora II w Tczewie.

6. Z dniem 1 września 2019 czteroletnie technikum  przekształca się w pięcioletnie Technikum  

Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Branżowych im. księcia Sambora II w Tczewie.
7. W roku szkolnym 2020/2021 nie zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne do klasy
pierwszej pięcioletniego technikum po szkole podstawowej.
8.  W  roku  szkolnym  2019/2020  i  2020/2021  prowadzone  będą  klasy  dotychczasowego
czteroletniego technikum, aż do ukończenia cyklu kształcenia.
9.  Rok 2020/2021 będzie ostatnim rokiem szkolnym,  w którym ukończą kształcenie absolwenci
dotychczasowego technikum.

§ 2. 

Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.

§ 3 

Szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców 
i samorządu uczniowskiego.

§ 4.

 Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być 
używany skrót nazwy.

§ 5.

1. Szkoła jest placówką publiczną, której organ prowadzący zapewnia utrzymanie oraz kadrowe 
i organizacyjne warunki do pełnej realizacji programów nauczania, odpowiadając jednocześnie 
za jej działalność:

1) nauczanie w szkole jest bezpłatne w zakresie ramowych planów nauczania,

2) zatrudnieni nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje,

3) szkoła realizuje ustalone wewnątrzszkolnym ocenianiem zasady oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów.

2. Uczniowie kończący naukę w szkole otrzymują świadectwo ukończenia szkoły.

3. Świadectwa wydawane przez szkołę są dokumentami państwowymi.
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§ 6.

1. Szkoła kształci uczniów w zawodach:

1) technik obsługi turystycznej;

2) technik technologii żywności.

2. Cykl kształcenia w Szkole trwa 4 lata.

3. Ukończenie Szkoły umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po 
zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie oraz uzyskanie wykształcenia 
średniego.

4. Szkoła może realizować programy autorskie zatwierdzone przez radę pedagogiczną.

5. Szkoła może organizować i realizować współpracę krajową i międzynarodową
z innymi szkołami, także w ramach programów europejskich.

§ 7.

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu wspieranie uczniów
w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.

2. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje działania mające na celu 
przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych oraz planowania 
kariery zawodowej.

3. Działania, o których mowa w ust. 2, dotyczą w szczególności:

1) poznania własnych predyspozycji zawodowych;

2) poznania zasad rządzących rynkiem pracy i edukacji;

3) pozyskania informacji o lokalnym rynku pracy;

4) planowania własnej kariery szkolnej i zawodowej.

4. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego skierowany jest do uczniów, ich rodziców 
i nauczycieli.

5. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje pracę indywidualną i grupową 
z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkoły.

§ 8.

1. Szkoła umożliwia uczniom i nauczycielom podejmowanie działań z zakresu wolontariatu.

2. Celem szkolnego wolontariatu jest:

1) kształtowanie wśród uczniów postaw prospołecznych;

2) rozwijanie postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;

3) wyszukiwanie autorytetów;

4) budowanie świata wartości;

5) zdobywanie doświadczeń społecznych;
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6) rozwijanie zainteresowań uczniów.

3. Wolontariuszami są uczniowie i pracownicy szkoły, którzy świadczą wolontariat na rzecz szkoły 
i środowiska lokalnego.

4. Za organizację i prowadzenie wolontariatu w szkole odpowiedzialny jest wskazany przez 
dyrektora szkoły nauczyciel lub pedagog szkolny.

Rozdział II

Cele i zadania szkoły
§ 9. 

1. Celem edukacji w Technikum jest przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji 
zawodowych, a także do pracy i życia w warunkach współczesnego świata.

2. Szkoła podejmuje działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia 
każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej 
rozwoju organizacyjnego.

3. Działania, o których mowa w ust. 2, dotyczą:

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;

2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;

3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów;

4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

5) zarządzania szkołą.

4. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 
językowej i religijnej.

5. W szczególności szkoła realizuje następujące cele i zadania:

1) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły;

2) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

3) wspomaganie wychowawczej roli rodziny;

4) sprawowanie opieki nad uczniami pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

5) umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub 
wykonywania wybranego zawodu;

6) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, 
a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form 
pracy dydaktycznej;
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7) sprawowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie im  realizowania 
zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć 
rewalidacyjnych;

8) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie im 
realizowania indywidualnych programów nauczania;

9) stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie 
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności 
spędzania czasu wolnego;

10) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału 
w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu 
społecznym;

11) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego 
uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;

12) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz 
kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;

13) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu 
uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia 
innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

14) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 
właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych;

15) kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi.

§ 10.

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.

2. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu „wychowawcą”.

3. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej pożądane jest by, nauczyciel  
wychowawca prowadził swój oddział przez cały etap edukacyjny.

§ 11.

1. Szkoła zapewnia szczególną pomoc i opiekę tym uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, 
rodzinnych lub losowych potrzebują pomocy i wsparcia.

2. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do udzielania pomocy uczniom w zakresie prowadzonych 
przez siebie zajęć przedmiotowych.

3. Każdy wychowawca oddziału ściśle współpracuje z rodzicami ucznia.

4. Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z przedstawicielami rady rodziców udziela zapomogi finansowej
uczniom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
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5. Szkoła organizuje uczniom pomoc materialną w ramach programów rządowych 
i pozarządowych.

6. Uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom, pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela 
pedagog szkolny.

7. Do zadań pedagoga w Szkole należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowania indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 
określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych 
potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 
inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości,  
predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej.

8. Szkoła prowadzi indywidualne nauczanie dla uczniów na podstawie orzeczenia poradni 
psychologiczno-pedagogicznej.

§ 12.

1. Nauczyciele i specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe    i edukacyjne oraz 
indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

2. Nauczyciele i specjaliści prowadzą:

1) obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie 
u uczniów:

a) trudności w uczeniu się;

b) szczególnych uzdolnień.

2) doradztwo edukacyjno-zawodowe.

3. Nauczyciele i specjaliści udzielają niezwłocznie uczniowi pomocy w trakcie bieżącej pracy.
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4. Nauczyciele i specjaliści informują wychowawcę o potrzebie udzielenia uczniowi pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. Wychowawca jest koordynatorem pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów.

5. Nauczyciele i specjaliści opracowują indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny dla 
ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z rozporządzeniem  
w sprawie prowadzenia dokumentacji.

§ 13.

1. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 
organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 
opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

2. Zgodę na podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację,
o których mowa w ust. 1, wyraża dyrektor Szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 
działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

Rozdział III

Organy Szkoły
§ 14.

 Organami Szkoły są:

1) dyrektor Szkoły;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców;

4) samorząd uczniowski.

§ 15.

1.  Szkołą kieruje dyrektor powołany przez organ prowadzący.

2. Dyrektor Szkoły w szczególności:

1) kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 
poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
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5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez radę 
pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może 
organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły;

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  i nauczycielom w czasie
zajęć organizowanych przez Szkołę;

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

9) stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 
opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły;

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego ucznia;

11) współpracuje z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 
uczniami, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji 
tej opieki.

3. Dyrektor Szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach 
określonych w statucie szkoły.

4. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii 
samorządu uczniowskiego.

5. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w niej nauczycieli i 
pracowników niebędących nauczycielami.

6. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom
Szkoły;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, 
nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.

7. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami 
i samorządem uczniowskim.

8. Dyrektor Szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym 
Szkołę, ustala zawody, w których kształci Szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej 
i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy.

9. Dyrektor Szkoły każdego roku w terminie do 15 września opracowuje i przedstawia radzie 
pedagogicznej plan nadzoru, tworzony zgodnie z odrębnymi przepisami.
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§ 16.

1. Rada pedagogiczna 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. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Szkoły.

5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
z inicjatywy dyrektora Szkoły, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady 
pedagogicznej.

7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny 
za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem 
rady.

8. 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.

9. 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;

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu 
ich projektów przez radę pedagogiczną oraz radę rodziców;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 
Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.

10. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła takie kursy prowadzi;

2) projekt planu finansowego szkoły;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
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4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 
ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych.

11. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

12. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 
szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

13. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do 
uchwalenia radzie pedagogicznej.

14. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 
dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Szkole.

15. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy jej członków.

16. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

17. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

18. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 
poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich 
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 17.

1. W Szkole działa rada rodziców.

2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły.

3. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych 
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;

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

5. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

6. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych  i do rady rodziców szkoły.

7. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

8. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły,  organu prowadzącego 
szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 
sprawach szkoły.

9. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego 
szkoły;
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2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 
Szkoły;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

10. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze 
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

11. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

§ 18.

1. W szkole działa samorząd uczniowski.

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. Organy samorządu są jedynymi 
reprezentantami ogółu uczniów.

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

5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we 
wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, 
takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami;

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 redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z 
dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 
wolontariatu.

7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

§ 19.

1. Organy szkoły zobowiązane są do:

1) wzajemnego współdziałania w toku bieżącej działalności szkoły;

2) konsultowania się na etapie poprzedzającym podejmowanie decyzji, których skutki dotyczą 
szkoły;
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3) zapewnienia ciągłej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły w sprawach związanych 
z bieżącą i planowaną działalnością oraz w związku z podejmowanymi decyzjami;

2. Wszelkie sprawy sporne jakie wystąpią pomiędzy radą pedagogiczną, radą rodziców
i samorządem uczniowskim rozpatruje dyrektor szkoły.

3. Wszelkie sprawy sporne jakie wystąpią pomiędzy radą pedagogiczną a dyrektorem szkoły 
rozpatruje organ prowadzący szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny, zależnie od treści 
merytorycznej sporu, na wniosek jednej lub obu stron sporu.

§ 20.

1.W porozumieniu z organem prowadzącym tworzy się w szkole stanowiska wicedyrektora 
i kierownika szkolenia praktycznego.

2. Powierzenia tych funkcji i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii 
organu prowadzącego i rady pedagogicznej.

Rozdział IV

Organizacja pracy szkoły
§ 21.

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

§ 22.

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

2. Arkusz organizacji Szkoły opracowuje dyrektor szkoły na podstawie planów nauczania.

3. Arkusz organizacji Szkoły zawiera w szczególności:

1) liczbę pracowników szkoły;

2) liczbę oddziałów poszczególnych klas;

3) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

4) tygodniowy wymiar godzin zajęć obowiązkowych w poszczególnych oddziałach;

5) tygodniowy wymiar godzin zajęć dodatkowych;

4. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny oraz zakładowych organizacji związkowych zrzeszających 
nauczycieli.

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły ustala tygodniowy 
rozkład zajęć, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy,  określający organizację 
zajęć edukacyjnych.

§ 23. 
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1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem 
nauczania i programem nauczania wybranym dla danego oddziału
i  dopuszczonym do użytku w Szkole.

2. Liczbę uczniów w oddziale regulują odrębne przepisy.

§ 24

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 
kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyka zawodowa;

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych 
zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu 
kształtowania ich aktywności i kreatywności;

7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 
zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny 
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§ 25.

1. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego i kształcenia w poszczególnych zawodach, stanowiące 
realizację podstawy programowej są organizowane w oddziałach.

2. Obowiązkowe zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego realizowane są z podziałem 
na grupy  zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.

Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§ 26.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych
i pracowników obsługi.
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2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają 
odrębne przepisy.

§ 27.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny 
za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 
obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską 
z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

3. W szczególności nauczyciel odpowiedzialny jest za:

1) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

2) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;

3) dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny;

4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;

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

6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu
o rozpoznanie potrzeb uczniów;

7) doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 
merytorycznej;

8) informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych;

9) dobór metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w swojej pracy;

10) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.

4. Nauczyciel ma prawo wyrażać opinię o ocenie zachowania uczniów oraz wnioskować w sprawie 
nagród, wyróżnień i kar regulaminowych dla uczniów.

§ 28.

1. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły nauczycieli w zależności od potrzeb szkoły wynikających
z jej zadań statutowych, potrzeb programowych lub innych uwarunkowań, w jakich funkcjonuje 
szkoła.

2. Dyrektor Szkoły tworzy zespół na czas określony lub nieokreślony.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek tego 
zespołu.

4. Przewodniczący zespołu może powoływać do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu 
innych nauczycieli, specjalistów i pracowników szkoły oraz osoby niebędące pracownikami tej 
szkoły.
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5. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym.

6. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania 
rady pedagogicznej.

§ 29.

1. Nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.

2. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują w szczególności:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów 
nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników lub 
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania 
wyników nauczania;

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego 
dla początkujących nauczycieli;

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów 
szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania;

6) wymianę doświadczeń pedagogicznych i doskonalenie warsztatu pracy;

7) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

§ 30.

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 
a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, 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 oraz 
pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej;

4) koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów klasy w której pełni 
funkcję wychowawcy zgodnie z rozpoznanymi, zdiagnozowanymi potrzebami.

2. Formy realizacji zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb 
oraz warunków środowiskowych.

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

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
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2) planuje i organizuje, wspólnie z uczniami i ich rodzicami, różne formy życia zespołowego 
rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć 
tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując 
działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a szczególnie wobec potrzebujących 
indywidualnej opieki;

4) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną 
pomoc w rozpoznawaniu potrzeb, trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień 
uczniów;

5) wspomaga rodziców w rozwiązywaniu problemów  wychowawczych.

§ 31.

1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-
wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy 
pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie i świecie.

2. Organizację pracy biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki.

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu, rodzice, a także 
inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.

4. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;

3) prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów.

5. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych oraz po 
ich zakończeniu.

6. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami w celu:

1) tworzenia warunków do ćwiczenia przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania 
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;

2) wymiany doświadczeń w zakresie organizacji i realizacji zadań biblioteki.

§ 32.

1. Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są w Szkole na podstawie umowy
o pracę, są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach 
samorządowych.

2. Pracownik zatrudniony w Szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu 
obowiązków na zajmowanym stanowisku.

3. Wykonywanie zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa zakres czynności 
i odpowiedzialności służbowych pracownika.
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Rozdział VI

 Ocenianie wewnątrzszkolne
§ 33.

1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne 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.  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.

4. 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;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
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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 edukacyjnych
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.

5. Nauczyciele opracowują plany dydaktyczne w oparciu o obowiązujące podstawy programowe 
i dostępne programy nauczania z określeniem umiejętności ucznia w stopniu podstawowym 
i rozszerzonym. Plany dydaktyczne do poszczególnych zajęć edukacyjnych wraz z wymaganiami 
edukacyjnymi są do wglądu dla uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) w dokumentacji szkoły 
przechowywanej u Dyrektora Szkoły.

6. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia 
określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych 
wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3) roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według 
następującej skali:

a) stopień celujący – 6;

b) stopień bardzo dobry – 5;

c) stopień dobry – 4;

d) stopień dostateczny – 3;

e) stopień dopuszczający – 2;

f) stopień niedostateczny – 1.

7. W ocenianiu międzysemestralnym (bieżącym) dopuszcza się stosowanie znaków „+ „i  „-„  oraz
skrótów ocen.

8. W przypadku nieobecności ucznia w czasie sprawdzania umiejętności i wiadomości stosuje się 
„–”.
9. W przypadku oceniania punktowego przelicznik procentowy na określoną ocenę jest następujący:

poniżej 40% - ndst.
40% - 49% - dop.
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50% - 69% - dst.
70% - 89% - db.
90%  -99% - bdb.
100 % - cel .

10.  Nauczyciel przedmiotu sprawdza prace pisemne w ciągu dwóch tygodni, omawia je na forum 
klasy oraz wyjaśnia ewentualne zastrzeżenia zgłaszane przez uczniów dotyczące wystawionych 
ocen. Prace oddane po terminie nie muszą być uwzględniane przy wystawieniu oceny semestralnej
lub rocznej.

11. Uczeń nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych na zajęciach, na których odbyła się praca 
klasowa, jest zobowiązany do napisania pisemnej pracy w terminie i miejscu ustalonym przez 
nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.

12. Uczeń, który otrzymał z pisemnej pracy klasowej ocenę niedostateczną może poprawić ją 
w terminie i miejscu ustalonym przez nauczyciela zajęć edukacyjnych.

§ 34.

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach    edukacyjnych 
odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości    psychofizycznych ucznia.

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

3. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu 
na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje 
lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie 
edukacyjnym.

4. Dyrektor 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.

5. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub 
informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach wydanej 
przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

6. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 
informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

7. Dyrektor na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia oraz na 
podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni specjalistycznej, zwalnia do 
końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z nauki 
drugiego języka obcego.
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8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na
podstawie tego orzeczenia.

9. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

§ 35.

1. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie:

1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ustaleń zawartych w indywidualnym 
programie edukacyjno-terapeutycznym;

2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania;

3) opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, wskazującej na potrzebę takiego dostosowania;

4) rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, lecz 
nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych     w pkt. 1-3;

5) zaświadczenie lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych 
ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.

2. Osiągnięcia edukacyjne uczniów nauczyciele oceniają stosując różnorodne metody oceniania 
zależnie od specyfiki zajęć edukacyjnych.

3. Do badania osiągnięć edukacyjnych mogą być zastosowane następujące formy i metody:

1) Pisemne:
a) test;
a) sprawdzian;
b) praca klasowa;
c) zadanie domowe;
d) kartkówka;
e) zeszyt.
2)  Ustne:
a) odpowiedź;
a) aktywność w czasie lekcji;
b) prezentacja wykonanych zadań;
c) analiza, interpretacja, dyskusja nad problemami;
3) Praktyczne:
a) pokaz;
a) zadania rachunkowe;
b) testowanie sprawności fizycznej;
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c) wykonywanie prac (ćwiczenia praktyczne);
d) posługiwanie się technikami multimedialnymi.

4. Nauczyciel jest zobowiązany przedstawić uczniowi swoje zasady oceniania, jeśli są one różne od 
powyższych.

5.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę 
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych
zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 
podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej.

6. Poszczególne grupy przedmiotowe zachowują swoje specyficzne opisowe kryteria ocen 
odpowiedzi ustnych i pisemnych.

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

8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia
    ustaloną ocenę.

9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne 
prace kontrolne ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 
opiekunom).

§36.

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

2.Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z części zajęć edukacyjnych na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez poradnię psychologiczno-
pedagogiczną lub lekarza , na czas określony w tej opinii.

3.Uczeń ma obowiązek przedstawić zwolnienie lekarskie w ciągu jednego miesiąca od chwili 
wystąpienia ograniczonych możliwości uczestniczenia w tych zajęciach.

4.Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie 
śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona"."

5.Uczeń, który całkowicie jest zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, może być nieobecny 
w Szkole w czasie, gdy odbywają się te zajęcia, jeśli są to pierwsze lub ostatnie zajęcia w planie 
zajęć szkolnych ucznia. Warunkiem jest wyrażenie na to pisemnej zgody rodziców (prawnych 
opiekunów).

§37.

1.Klasyfikacja śródroczna i roczna (semestralna) polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych lub zaliczeniu zajęć nadobowiązkowych określonych w szkolnym planie nauczania 
oraz na ustaleniu klasyfikacyjnej oceny zachowania

2.Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego.
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3. Przed rocznym (semestralnym) zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej poszczególni 
nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 
o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. 
O przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie zachowania informuje Wychowawca klasy.

§ 38.

1.Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające 
sprostanie tym wymaganiom.

2.Uczeń, który otrzymał oceny niedostateczne na semestr pierwszy może kontynuować naukę w 
semestrze drugim bez poprawiania oceny.

3.Uczeń ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej w ciągu semestru drugiego. Zasady 
poprawy ustala nauczyciel zajęć edukacyjnych w porozumieniu z uczniem lub jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami).

4. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku 
szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 
klasyfikacyjnych oraz ocen z zachowania.

5. Na miesiąc przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują uczniów, a Wychowawcy klas 
ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach niedostatecznych lub zagrożeniu 
nieklasyfikacją.

6. Propozycje innych ocen podają nauczyciele nie później niż na dwa tygodnie przed rocznym 
(semestralnym) posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

7.Ustalona przez nauczyciela roczna ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku 
egzaminu poprawkowego.

§ 39.

1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno- wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii
letnich. 
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3. O terminie egzaminu uczeń zostaje powiadomiony przez Wychowawcę klasy w formie ustnej, a
jego rodzice (prawni opiekunowie) w formie pisemnej.

4.  Egzamin  poprawkowy  składa  się  z  części  pisemnej  oraz  ustnej,  z wyjątkiem  egzaminu
z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim
formę zadań praktycznych. Część pisemna egzaminu trwa 90 minut. Część ustna trwa 35 minut: w
tym 15 minut przysługuje uczniowi na przygotowanie i 20 minut na udzielenie odpowiedzi

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji
wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze –
jako przewodniczący komisji;

2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator;
3) Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne  zajęcia  edukacyjne  – jako członek

komisji.

6. Nauczyciel, o którym mowa w §5  ust.1, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 
własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

7. Szczególne przypadki to:

1) Pisemna uzasadniona prośba rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;
2) Pisemna prośba Rzecznika Praw Ucznia działającego w porozumieniu z Wychowawcą

klasy. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego
nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne  z tym,  że powołanie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej
szkoły.

8.  Z  przeprowadzonego  egzaminu  poprawkowego  sporządza  się  protokół  zawierający:  skład
komisji,  termin  egzaminu,  pytania  egzaminacyjne,  wolę  przystąpienia  do  egzaminu,  wynik
egzaminu  oraz  ocenę  ustaloną  przez  komisję.  Do  protokołu  załącza  się  pisemne  prace  ucznia
i krótką informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9.  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.

10. Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy
programowo wyższej ucznia,  który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych
zajęć  edukacyjnych  pod  warunkiem,  że  te  obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne  są,  zgodnie  ze
szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
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11.  Uczeń kończy Szkołę,  jeżeli  w wyniku klasyfikacji  końcowej,  na  którą składają  się  roczne
oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie  programowo
najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja
zakończyła się  w klasach programowo niższych,  z uwzględnieniem § 20 ust. 7 Ustawy,  uzyskał
oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem art.
41 §4.

12.  Uczeń,  który  chciałby  zmienić  profil,  przystępuje  do  ponownej  rekrutacji  (dotyczy  klas
pierwszych). Uczeń Branżowej Szkoły I stopnia musi przedłożyć zaświadczenie o odbywaniu zajęć
praktycznych.

§ 40.

1.Oceny klasyfikacyjne  z obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych ustalają  nauczyciele  prowadzący
poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – Wychowawca klasy.

2.Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala instruktor praktycznej
nauki zawodu.

§ 41.

1. 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. Przy ustalaniu 
oceny zachowania zaleca się przyjąć następujące kryteria:

1) zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który:

- jest odpowiedzialny, obowiązkowy, prawdomówny,

- jest wzorem do naśladowania dla kolegów,

- szanuje własność wspólną, cudzą i swoją,

- okazuje szacunek innym osobom,

- prezentuje wysoką kulturę osobistą,

- okazuje szacunek dla symboli narodowych i religijnych,

- reprezentuje szkołę poprzez udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych,

- rozwija swoje zainteresowania samodzielnie lub uczęszczając na zajęcia z różnych dziedzin,

- przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na przejawy zagrożenia,

- nie spóźnia się na zajęcia, ma wzorową frekwencję, a nieobecności są usprawiedliwione.

2) zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:

- wywiązuje się z obowiązków ucznia bez zastrzeżeń,

- aktywnie uczestniczy w życiu szkoły poprzez udział w organizowaniu imprez, uroczystości 
szkolnych, państwowych, itp.
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- pilnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,

- godnie reprezentuje szkołę w środowisku,

- nie używa słów wulgarnych i obraźliwych,

- wykazuje szczególną pracowitość, aktywność i systematyczność na zajęciach szkolnych,

- opuścił nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych w semestrze bez usprawiedliwienia,

- spóźnił się na zajęcia nie więcej niż 3 razy w semestrze;

3) zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który:

- przestrzega zasad Statutu i innych regulaminów,

- jego kultura i zachowanie w szkole i na zajęciach pozaszkolnych nie budzi zastrzeżeń,

- ma pozytywny, życzliwy stosunek do kolegów, nauczycieli i innych osób,

- opuścił nie więcej niż 16 godzin lekcyjnych w semestrze bez usprawiedliwienia,

 - spóźnił się na zajęcia nie więcej niż 6 razy w semestrze;

4) zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:

- nie w pełni wywiązuje się z powierzonych zadań,

- dba o swój wygląd, zdrowie, higienę osobistą, porządek w otoczeniu,

- nie niszczy dóbr społecznych i mienia szkoły,

- wypełnia obowiązki ucznia,

- w przypadku naruszenia regulaminu szkoły stara się poprawić swoje zachowanie,

- opuścił nie więcej niż 40 godzin lekcyjnych w semestrze bez usprawiedliwienia,

 - spóźnił się na zajęcia nie więcej niż 8 razy w semestrze;

5) zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:

- w rażący sposób narusza zasady współżycia społecznego,

- nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

- ulega nałogom,

- nie dba o honor szkoły i jej tradycje,

- sprawia kłopoty wychowawcze,

- ma niską frekwencję, w tym większość godzin jest nieusprawiedliwiona,

- często spóźnia się na zajęcia szkolne;

6) zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:

- narusza zasady kultury i współżycia społecznego,

- nie wywiązuje się obowiązków szkolnych,

- wszedł w kolizję z prawem,
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- jest agresywny,

- ma negatywny wpływ na kolegów,

- ma niską frekwencję, w tym większość godzin jest nieusprawiedliwiona,

- często spóźnia się na zajęcia szkolne.

7. 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 
zachowania.

§ 42.

1.Uczeń  może  nie  być  klasyfikowany  z  jednego,  kilku  lub  wszystkich  obowiązkowych  zajęć
edukacyjnych, jeśli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności
ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego
na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

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

3.Na  prośbę  ucznia  niesklasyfikowanego  z  powodu  nieobecności  nieusprawiedliwionej  lub  na
prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny, jeśli dotyczy on tylko jednego przedmiotu.

4.Egzamin  klasyfikacyjny  zdaje  również  uczeń  realizujący  na  podstawie  odrębnych  przepisów
indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki poza Szkołą.

5.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 (prawnymi opiekunami).

6.Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu  klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
Dyrektora Szkoły.

7.O terminie egzaminu uczeń zostaje powiadomiony przez Wychowawcę klasy w formie ustnej, a
jego rodzice (prawni opiekunowie) w formie pisemnej.

8.Egzamin  klasyfikacyjny  składa  się  z  części  pisemnej  oraz  ustnej,  z wyjątkiem  egzaminu
z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim
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formę zadań praktycznych. Część pisemna egzaminu trwa 90 minut. Część ustna trwa 35 minut, w
tym 15 minut przysługuje uczniowi na przygotowanie i 20 minut na udzielenie odpowiedzi.

9.Egzamin  klasyfikacyjny  przeprowadza  nauczyciel  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych
określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 

10.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt.4 przeprowadza komisja, powołana
przez  Dyrektora  Szkoły,  który  zezwolił  na  spełnianie  przez  ucznia  odpowiednio  obowiązku
szkolnego lub obowiązku nauki poza Szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji;

2) Nauczyciele  zajęć  edukacyjnych  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania  dla
odpowiedniej klasy. 

11.Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt. 4 oraz jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy 
w ciągu jednego dnia.

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

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

1) Imiona i nazwiska nauczycieli;
2) Skład komisji;
3) Termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4)  Zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
5)  Wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

14. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych,
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany"
albo „nieklasyfikowana”.

§ 43.
1.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły
jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  w  terminie  do  7  dni  po  zakończeniu  zajęć  dydaktyczno-
wychowawczych.

2.W przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z zajęć  edukacyjnych  lub  roczna
ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami prawa  dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:
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1) W  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  -  przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną
ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) W  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  –  ustala  roczną  ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3.Termin sprawdzianu, o którym mowa w  §2 ust.1,  przeprowadza się  nie później niż w terminie
5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia.

4.W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

1) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze –

jako przewodniczący komisji;
b) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) Dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same

zajęcia edukacyjne.

2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) Dyrektor   Szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko

kierownicze – jako przewodniczący komisji;
b) Wychowawca klasy;
c) Wskazany  przez  Dyrektora  Szkoły  nauczyciel  prowadzący  zajęcia  edukacyjne

w danej klasie;
d) Pedagog;
e) Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
f) Przedstawiciel Rady Rodziców.

5.Nauczyciel, o którym mowa w § 4 ust.1 lit. b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor
Szkoły  powołuje  innego  nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne  z  tym,  że
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej
szkoły.  

6.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna  z zajęć edukacyjnych oraz roczna  ocena
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez
komisję  jest  ostateczna, z wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć
edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
              a) Skład komisji;
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              b) Termin sprawdzianu, o którym mowa w §2 ust.1;
              c) Zadania (pytania) sprawdzające;
              d) Wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
   
  2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
              a) Skład komisji;
              b) Termin posiedzenia komisji;
              c) Wynik głosowania;
              d) Ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

2. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

9.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w §2
ust.1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez Dyrektora Szkoły.

10.Przepisy zawarte w pkt. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia
zastrzeżeń wynosi 5  dni od dnia przeprowadzenia  egzaminu  poprawkowego. W tym przypadku
ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 44.

1.  Uczeń  kończy  Szkołę,  jeżeli  na  zakończenie  klasy  programowo  najwyższej  uzyskał  ze
wszystkich  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  oceny  klasyfikacyjne  wyższe  od  oceny
niedostatecznej.

§ 45.

1. Uczniowi realizującemu indywidualny program lub tok nauki na podstawie odrębnych przepisów
wyznacza się egzamin klasyfikacyjny.

§ 46.

1. Promowanie polega na zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wyników rocznej klasyfikacji i
obejmuje podjęcie uchwał o:

1) Promowaniu uczniów do klas programowo wyższych lub ukończeniu Szkoły;
2) Promowaniu uczniów poza normalnym trybem;
3) Wyróżnieniu i odznaczeniu uczniów.
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2.Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych
zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne
wyższe od stopnia niedostatecznego.

3.Laureaci  i  finaliści  olimpiad przedmiotowych otrzymują  z  danego  przedmiotu celującą ocenę
klasyfikacyjną roczną (semestralną).

4.Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w  pkt.  2 nie otrzymuje promocji i powtarza tę
samą klasę.

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

§ 47.

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej
(semestrze  programowo  najwyższym)  oraz  roczne  (semestralne)  oceny  klasyfikacyjne  z
obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  których  realizacja  zakończyła  się  w klasach  programowo
niższych  (semestrach  programowo  niższych)  w szkole  danego  typu,  uzyskał  średnią  ocen  co
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, kończy Szkołę z wyróżnieniem.

§ 48.

1.Dla absolwentów technikum dla młodzieży przeprowadza się egzamin maturalny. 

2.Egzamin  maturalny  przeprowadza  się  również  dla  absolwentów  technikum,  którzy  w latach
poprzednich: 

1)  Nie  zdali  egzaminu  maturalnego  z  określonego  przedmiotu  lub  przedmiotów  albo
przerwali egzamin maturalny;

2) Zdali egzamin maturalny i chcą podwyższyć wynik egzaminu z danego przedmiotu.

3.Pozostałe kwestie dotyczące egzaminu maturalnego regulują odrębne przepisy.

Rozdział VII
Współdziałanie z rodzicami i środowiskiem lokalnym

§ 49.

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży.
2. Rodzice mają prawo do:
1)znajomości wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nauczycieli programów
nauczania oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
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2)znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno –wychowawczych w danej klasie i w szkole,
3)znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
4)znajomości zasad: przeprowadzenia rekrutacji do szkoły, egzaminów poprawkowych, 
kwalifikacyjnych, sprawdzających i maturalnych,

5) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i trudności
w nauce w drodze kontaktów indywidualnych i telefonicznych z nauczycielami oraz drogą 
elektroniczną,

6)uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swojego dziecka,

7)uzyskiwania informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych dziecka, na koniec 
semestru lub roku szkolnego.

3. Formy współpracy Dyrektora szkoły z rodzicami:

1)zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w statucie szkoły, m.in. organizacją 
szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na zebraniach
informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów przyjętych do klas pierwszych,

2)udział Dyrektora szkoły w zebraniach Rady Rodziców –informowanie o bieżących problemach 
szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy szkoły,

3)przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami,

4)rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich w uzgodnionym 
terminie.

4.Zakres współdziałania Dyrektora szkoły z rodzicami:

1)doskonalenie organizacji pracy szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego,

2)poprawa warunków pracy i nauki oraz wyposażenia szkoły,

3)wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących 
pracy szkoły, za pośrednictwem oddziałowych rad rodziców, za pośrednictwem Rady Rodziców.

5. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:

1)rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego,

2)wspólne spotkania dyrekcji szkoły, wychowawców klas pierwszych, pedagoga z rodzicami 
uczniów przyjętych do klas pierwszych,

3)spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora szkoły),

4)przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych,

5)ustalenie form pomocy,

6)wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, 
współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie,

7)zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia 
roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.),
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8)zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiania 
nieobecności uczniów,

9)indywidualne kontakty mogą być realizowane poprzez:

a)kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających niskie wyniki w nauce 
poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w zeszytach 
przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste, 

b)udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie ucznia (za zgodą rodziców) do Poradni 
Psychologiczno –Pedagogicznej.

§50.

1. Dyrektor szkoły stwarza warunki do działania w szkole stowarzyszeń i innych organizacji, 
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2. Szkoła współpracuje z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, uczelniami 
wyższymi i partnerami zagranicznymi.

3.Formami współdziałania są w szczególności:

1)wykłady i spotkania,

2)badania i konferencje naukowe,

3)dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

Rozdział VIII

Prawa i obowiązki uczniów
§ 51.

1. Uczeń ma w szczególności prawo do:

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

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 
przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie 
jego godności;

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Zespołu, a także 
światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 
w nauce;

8) korzystania z proponowanych przez szkołę form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
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10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 
biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;

11) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się 
w organizacjach działających w Szkole.

2. Uczeń jest zobowiązany do postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 
a w szczególności:

1) dbania o dobre imię i tradycje Szkoły;

2) troski o piękno mowy ojczystej;

3) nieużywania wulgarnego słownictwa i niestosowania obraźliwych gestów;

4) godnego, kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią;

5) okazywania szacunku innym osobom;

6) nienaruszania godności osobistej nauczycieli, uczniów i pracowników Szkoły;

7) dbania o ład i porządek w Szkole;

8) ponoszenia odpowiedzialności materialnej za zniszczone mienie Szkoły.

9) pod żadnym pozorem nieprzywłaszczania sobie cudzego i szkolnego mienia (kradzieże);

10) dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, nieopuszczania terenu szkoły 
podczas zajęć lekcyjnych i przerw;

11) bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu (w tym papierosów elektronicznych), 
picia alkoholu i  zażywania narkotyków lub innych środków psychoaktywnych;

12) przygotowywania się do zajęć edukacyjnych, do zajęć edukacyjnych w zastępstwie ujętych 
w planie co najmniej dzień wcześniej oraz odrabiania zadań domowych;

13) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych oraz twórczego 
uczestnictwa w życiu Szkoły;

14) dostarczania w nieprzekraczalnym terminie jednego tygodnia od powrotu do szkoły pisemnych
usprawiedliwień nieobecności, o zasadności których decyduje Wychowawca:

a) zaświadczenia lekarskiego,

b) w szczególnych sytuacjach oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych),

c) oświadczenia pełnoletniego ucznia.

15) noszenia odpowiedniego stroju (skromny, niewyzywający, estetyczny) i dbania o schludny 
wygląd.

Przez odpowiedni strój rozumie się w szczególności:

dziewczęta:

a) obuwie na płaskiej podeszwie lub na szerokim obcasie,

b) spodnie, spódnica lub sukienka (długości co najmniej do kolan),
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c) bluzka, koszulka (długości co najmniej do bioder) zakrywająca ramiona                          
z małym dekoltem.

chłopcy:

a) koszula, koszulka, bluza, sweter, marynarka pozbawione wulgarnych i obraźliwych napisów 
lub symboli,

b) spodnie długości co najmniej do kolan.

Przez schludny wygląd rozumie się w szczególności:

dziewczęta:

a) czyste włosy, nieekstrawagancka fryzura,

b) dyskretna biżuteria i niewyzywający makijaż,

c) krótkie i czyste paznokcie,

chłopcy:

a) czyste włosy, nieekstrawagancka fryzura,

b) krótkie i czyste paznokcie,

16) noszenia stroju galowego na uroczystościach szkolnych oraz imprezach i spotkaniach 
środowiskowych:

a) dziewczęta – ciemna wizytowa spódnica lub ciemne spodnie i biała bluzka koszulowa,

b) chłopcy – garnitur lub ciemne spodnie wizytowe i biała koszula z krawatem,

17) przestrzegania zakazu korzystania w czasie zajęć edukacyjnych z telefonu komórkowego oraz 
innych urządzeń elektronicznych, multimedialnych i telekomunikacyjnych oraz nagrywania 
dźwięku i obrazu za pomocą ww. sprzętu (zapisywanie na dyktafon może odbywać się tylko za 
zgodą nauczyciela);

18) przestrzegania zakazu nagrywania dźwięku i obrazu na terenie szkoły bez zgody Dyrektora.

§ 52.

1. Uczeń może odwołać się od nieprzestrzegania praw ucznia zgodnie z następującym trybem:

1) odwołanie ustne do wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły w terminie 7 dni co powoduje:

a) niezwłoczne rozpatrzenie sprawy na forum stron zainteresowanych,

b) w przypadku stwierdzenia zasadności odwołania, stworzenie sytuacji umożliwiającej 
praktyczne stosowanie zapisów statutu w zakresie praw ucznia.

2) odwołanie pisemne do dyrektora szkoły w terminie 7 dni z powiadomieniem wychowawcy, co 
powoduje:

a) rozpatrzenie sprawy na forum stron zainteresowanych z udziałem pedagoga szkolnego 
i opiekuna samorządu szkolnego w ciągu siedmiu dni od daty złożenia odwołania,
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b) w przypadku stwierdzenia zasadności odwołania, stworzenie sytuacji umożliwiającej 
praktyczne stosowanie zapisów statutu w zakresie praw ucznia z zapisem w protokole rady 
pedagogicznej;

3) odwołanie pisemne do rzecznika praw dziecka.

Rozdział IX

Nagrody i kary dla uczniów
§ 53.

1. Uczeń może być wyróżniony lub nagrodzony za:

1) rzetelną naukę;

2) pracę społeczną;

3) wzorową postawę uczniowską i społeczną;

4) wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie;

5) wzorową frekwencję;

6) inne sukcesy podnoszące jego wiedzę, umiejętności lub prestiż szkoły.

2. Szkoła honoruje ucznia spełniającego wymogi określone w ust.1 następującymi wyróżnieniami 
i nagrodami (nagrody indywidualne):

1) wyróżnieniem ustnym wychowawcy na forum zespołu klasowego;

2) wyróżnieniem pisemnym wychowawcy klasy odnotowanym w dokumentacji klasowej;

3) pochwałą dyrektora szkoły wobec uczniów szkoły odnotowaną w dokumentacji klasowej;

4) listem pochwalnym dyrektora szkoły do rodziców;

5) dyplomem uznania;

6) nagrodą książkową lub rzeczową z funduszu Rady Rodziców;

7) innymi wyróżnieniami i nagrodami ustalonymi przez władze oświatowe.

3. Nagrody zbiorowe przyznawane są klasie za najlepszą frekwencję w danym roku szkolnym po 
uzgodnieniu z radą rodziców.

4. O przyznaniu wyróżnienia lub nagrody decyduje wychowawca, rada pedagogiczna lub dyrektor.

§ 54.

1. Za nieprzestrzeganie regulaminów szkolnych uczeń może być ukarany:

1) upomnieniem ustnym wychowawcy klasy;

2) upomnieniem lub naganą ustną dyrektora szkoły;
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3) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły odnotowaną w dokumentacji klasowej;

4) czasowym zawieszeniem w prawach ucznia do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do 
reprezentowania szkoły na zewnątrz odnotowanym w dokumentacji klasowej;

5) przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole (o ile umożliwia to program nauczania) 
z zapisem w protokole rady pedagogicznej;

6) skreśleniem z listy uczniów.

2. Dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej, 
po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

3. Należy uwzględnić zasadę doboru wysokości kary do stopnia przewinienia i zasadę stopniowania
kar, z wyjątkiem przewinień powodujących zagrożenia zdrowia i życia uczniów lub pracowników 
szkoły, w których gradację kary można pominąć.

§ 55.

1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów  w przypadku:

1) wyczerpania wszelkich kar przewidzianych w statucie szkoły;

2) szczególnie rażącego naruszania zasad współżycia społecznego;

3) szkodliwego wpływu na społeczność uczniowską;

4) chuligaństwa, rozboju, wandalizmu, kradzieży, wymuszeń i gróźb karalnych;

5) zażywania narkotyków lub innych środków odurzających na terenie szkoły oraz w czasie 
imprez organizowanych przez szkołę;

6) handlu narkotykami lub innymi środkami odurzającymi;

7) naruszania porządku w miejscach publicznych udokumentowanego przez policję lub służby 
miejskie;

8) nie spełniania przez ucznia obowiązku nauki;

9) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie;

10) naruszenia godności i nietykalności cielesnej nauczyciela będącego funkcjonariuszem 
publicznym;

11) inne wykroczenia naruszające regulaminy szkolne i przepisy prawa.

2. Przez niespełnienie obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność 
w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50%.

3. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy uczniów po zapoznaniu się 
z udokumentowanymi działaniami wychowawczymi prowadzonymi przez wychowawcę oddziału, 
pedagoga szkolnego i innych członków rady pedagogicznej w stosunku do ucznia oraz na 
podstawie opinii samorządu.

4. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w formie decyzji administracyjnej wydanej przez 
dyrektora szkoły.
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5. Decyzję o skreśleniu ucznia dyrektor szkoły doręcza rodzicom wraz z uzasadnieniem, wskazując 
drogę odwoławczą.

§ 56.

1. Przewiduje się następujący tryb odwoływania się od kar wyszczególnionych w §47 ust.1:

1) od kary  przewidzianej w pkt.1 i 2 uczeń lub jego rodzice mogą  odwoływać się ustnie do 
wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły w terminie 7 dni i po ponownym niezwłocznym 
rozpatrzeniu sprawy, wspólnie z samorządem klasowym lub samorządem uczniowskim, 
w przypadku stwierdzenia niezasadności kary należy ją anulować na tym samym forum;

2) od kar przewidzianych w pkt.3, 4 i 5 uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się pisemnie do 
dyrektora szkoły w terminie 7 dni, powiadamiając uprzednio wychowawcę klasy, co powoduje:

a) ponowne i rzetelne ustalenie okoliczności przewinienia ucznia dokonane przez zespół 
złożony z dyrektora, wychowawcy, pedagoga szkolnego i przedstawiciela samorządu 
uczniowskiego,

b) rozstrzygnięcie zasadności kary w ciągu 7 dni od daty złożenia odwołania,

c) w przypadku stwierdzenia niezasadności ustalonej kary niezwłoczne jej anulowanie 
i odnotowanie tego faktu w protokole rady pedagogicznej;

3) od kary przewidzianej w pkt.6 uczeń lub jego rodzice mogą odwoływać się pisemnie do  
Pomorskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej decyzji 
dyrektora Szkoły;

4) przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja o skreśleniu ucznia nie ulega 
wykonaniu, chyba, że nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności (art.108, par.1 KPA).

Rozdział X

Postanowienia końcowe
§ 57.

1. Szkoła posiada pieczęć urzędową.

2. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę stosuje się pieczęć 
urzędową z pełną nazwą szkoły.

§ 58.

1. Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła przechowuje dokumentację, która jest podstawą wydawania świadectw i ich duplikatów, 
zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.

§ 59.

1. Projekt statutu szkoły oraz propozycje zmiany jego treści przygotowuje i uchwala rada 
pedagogiczna.
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2. Statut Szkoły nie może być sprzeczny z ramowym statutem.

3. Regulaminy działalności rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego 
i regulaminy szkolne uchwalone na podstawie Statutu nie mogą być z nim sprzeczne.
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