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DZIAŁ I Przepisy ogólne 

Rozdział 1 Informacje ogólne o Branżowej Szkole II Stopnia w Zespole 

Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach 

 

§ 1. 1.    Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1) Zespole Szkół – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ponadpodstawowych z siedzibą 

w Ornontowicach; 

2) Szkole – należy przez to rozumieć Branżową Szkołę II Stopnia w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Ornontowicach; 

3) statucie Zespołu Szkół – należy przez to rozumieć statut Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych z siedzibą w Ornontowicach; 

4) statucie Szkoły – należy przez to rozumieć statut Branżowej Szkoły II Stopnia w Zespole 

Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach; 

5) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

z siedzibą w Ornontowicach; 

6) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych z siedzibą w Ornontowicach; 

7) wicedyrektorze i kierowniku szkolenia praktycznego – należy przez to rozumieć 

Wicedyrektora i Kierownika Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych z siedzibą w Ornontowicach; 

8) opiekunie oddziału – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

z siedzibą w Ornontowicach; 

9) kwalifikacyjnym kursie zawodowym - należy przez to rozumieć kurs, którego program 

nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie 

jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. 

 

§ 2. 1.  Niniejszy statut dotyczy Branżowej Szkoły II Stopnia w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Ornontowicach, zwanej dalej Szkołą. Szkoła jest placówką 

publiczną, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach, 

która: 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przeprowadza rekrutację słuchaczy w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego i podstawę programową kształcenia w zawodach. Realizuje ustalone przez 

Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania 

słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów. 

2. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ul. Dworcowej 1 w Ornontowicach. 

3. Organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 4a,  

43-190 Mikołów. 

4. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty. 

5. Szkoła kształci w następujących zawodach zgodnie  

z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego: 

1) Technik robót wykończeniowych w budownictwie – 311219 z wyodrębnioną 

kwalifikacją: BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót 

wykończeniowych w budownictwie  



2) Technik żywienia i usług gastronomicznych – 343404 z wyodrębnioną kwalifikacją:  

HGT. 12. Organizacja żywienia  i usług gastronomicznych 

6. Cykl kształcenia w Szkole regulują przepisy szczególne odnoszące się do poszczególnych 

typów szkół wchodzących w jego skład. 

7. Szkoła jest jednostką budżetową. 

 

Rozdział 2 Informacje szczegółowe o Szkole 

 

§ 3. 1. W Szkole zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy 

programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla Szkoły są obowiązkowe dla wszystkich 

słuchaczy i organizowane w oddziałach. 

2. Zawody, w których uczą się słuchacze ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z jej 

organami, uwzględniając potrzeby młodzieży, środowiska lokalnego i możliwości szkoły,  

po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady zatrudnienia co do zgodności z potrzebami 

rynku. 

3. Szkoła o 2 – letnim okresie nauczania umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie po zdaniu egzaminu i uzyskanie wykształcenia na poziomie 

technikum oraz przystąpienie do egzaminu maturalnego. 

4. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych   

z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych słuchaczy. 

5. Kształcenie w szkole odbywa się w formie stacjonarnej – kształcenie odbywa się przez  

3 lub 4 dni w tygodniu . 

6. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne  z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczna 

nauka zawodu są prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Zajęcia 

prowadzone w ramach KKZ  mogą być realizowane w innych jednostkach organizacyjnych 

uprawnionych do prowadzenia takich kursów oraz przez pracowników tych jednostek,  

na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką. 

7. Na semestr pierwszy klasy I Szkoły przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1) posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia; 

2) posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego 

zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym  

Szkole, do której ubiegają się o przyjęcie; 

3) posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w szkole; 

4) ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok 

szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej Szkoły. 

8. W zajęciach z zakresu kształcenia zawodowego, organizowanych w ramach 

kwalifikacyjnego kursu zawodowego mogą uczestniczyć osoby, które nie są słuchaczami 

szkoły,  z zachowaniem zasad określonych w art. 147 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe oraz przepisami prawa wydanymi na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy, – 

Prawo oświatowe.  

9. Słuchacze prowadzą w cyklu edukacyjnym indeksy. Absolwenci otrzymują – świadectwa 

ukończenia oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a także dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających 

wyodrębnione kwalifikacje w zawodzie 

10. Ukończenie Szkoły daje możliwość uzyskania średniego wykształcenia branżowego po 

zdaniu egzaminu maturalnego i po złożeniu egzaminu/egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje wyodrębnione dla danego zawodu. 

11. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, 

wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych słuchaczy oraz możliwości 



bazowych, kadrowych i finansowych szkoły na zasadach i warunkach określonych 

odrębnymi przepisami. 

 

DZIAŁ II Cele i zadania Szkoły 

Rozdział 1 Cele Szkoły 

§ 4. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz  

w przepisach wydanych   na jej podstawie, a także zawarte w Programie Profilaktyczno-

Wychowawczym dostosowanym do potrzeb rozwojowych słuchaczy i potrzeb środowiska. 

2. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły danego typu. 

3. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Zespołu Szkół, nauczyciele i zatrudnieni 

pracownicy administracyjno – obsługowi we współpracy z słuchaczami, rodzicami, 

poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, 

społecznymi i kulturalnymi  w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. 

4. Głównymi celami Szkoły są: 

1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata; 

2) zapewnienie każdemu słuchaczowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 

3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego słuchacza; 

4) podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju 

każdego słuchacza, stosownie do jego potrzeb  i możliwości; 

5) przygotowanie słuchaczy do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, 

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 

5. Celem kształcenia ogólnego w Szkole jest:   

1) przyswojenie przez słuchaczy określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad 

 i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki; 

2) zdobycie przez słuchaczy umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości 

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtowanie u słuchaczy postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie; 

4) przygotowanie słuchaczy do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

5) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym 

dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa słuchaczy; 

6. Celem kształcenia zawodowego w Szkole jest: 

1) przygotowanie słuchaczy do życia w warunkach współczesnego świata; 

2) przygotowanie do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy; 

3) kształcenie kompetencji społecznych i personalnych; 

4) rozwój umiejętności zawodowych. 

7. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) Program  Profilaktyczno – Wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści  

i działania o    charakterze  wychowawczym i profilaktycznym dostosowany  do  wieku 

słuchaczy i potrzeb, wspólny dla wszystkich typów szkół. 

8. Szkolny zestaw programów nauczania oraz Program Profilaktyczno-Wychowawczy 

Szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie 

programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły,  

jak i każdego nauczyciela. 

9. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są: 



1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

i specjalistyczne organizowane dla słuchaczy wymagających szczególnego wsparcia  

w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) praktyczna nauka zawodu; 

4) zajęcia rewalidacyjne dla słuchaczy niepełnosprawnych; 

5) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

 

Rozdział 2 Zadania Szkoły 

§ 5. 1. Do zadań Szkoły należy: 

1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu słuchaczy w szkole oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących 

potrzeb; 

3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, 

emocjonalny i fizyczny słuchaczy w warunkach poszanowania ich godności osobistej 

oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla przedmiotów objętych ramowym planem nauczania; 

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych słuchaczy i wykorzystywanie wyników diagnoz  

w procesie uczenia i nauczania; 

6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej słuchaczom, rodzicom 

i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

z zachowaniem zasad higieny psychicznej; 

8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

słuchaczy lub poszczególnego słuchacza; 

9) wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 

10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla słuchaczy niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach; 

11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

12) umożliwianie słuchaczom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej słuchaczom 

pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

14) sprawowanie opieki nad słuchaczami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły   

w skróconym czasie; 

15) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania  

do poziomu przygotowania słuchaczy; 

16) przygotowanie słuchaczy do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego 

kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- 

zawodowe; 

17) upowszechnianie wśród słuchaczy wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 



18) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych 

nauczania; 

19) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 

20) rozwijanie u słuchaczy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

21) umożliwienie opieki słuchaczom dojeżdżającym z odległych miejscowości poprzez 

korzystanie z  internatu; 

22) umożliwienie korzystania z obiadów w szkolnej stołówce; 

23) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, 

rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole; 

24) kształtowanie i rozwijanie u słuchaczy postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, 

odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, 

kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa   

w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej; 

25) uczenie etycznego postępowania, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach 

zawodowych i życiowych, wyczulanie na rolę człowieka w świadomym kształtowaniu 

i ochronie środowiska, w którym żyje; 

26) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,  

a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

27) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych 

postaw wobec problemów ochrony środowiska; 

28) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 

29) stworzenie warunków do nabywania przez słuchaczy umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,  z zastosowaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach  z różnych przedmiotów; 

30) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania słuchaczy do właściwego 

odbioru i wykorzystywania mediów; 

31) ochrona słuchaczy przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 

prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących  

i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie; 

32) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji; 

33) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie  

z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej   i archiwizacji; 

34) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,  

a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

35) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymagań rynku pracy; 

36) kształtowanie u słuchaczy postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu w życiu gospodarczym; 

37) stwarzanie warunków do prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej 

w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych. 

 

 

DZIAŁ III Organy szkoły i organizacja pracy szkoły 

Rozdział 1 Organy szkoły i ich kompetencje. 

 



§ 6. Organy Zespołu Szkół są wspólne dla wszystkich typów szkół wchodzących w jego skład, 

a ich kompetencje, warunki współpracy oraz rozwiązywanie sporów zostały opisane  

w Statucie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z siedzibą w Ornontowicach w Dziale II. 

 

 

Rozdział 2 Organizacja pracy szkoły 

 
§ 7. 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego; 

2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone 

w systemie klasowo-lekcyjnym; 

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut; 

4. Przerwy międzylekcyjne ustalone są następująco: 

1) 20 minut – po lekcji 6, 

2) 10 minut – po lekcjach 2 i 4, 

3) 5 minut – po pozostałych lekcjach. 

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

arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora; 

6. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez wicedyrektora szkoły 

na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy. 

7. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęć wychowania 

fizycznego, specjalistycznych, nauczania języków obcych, informatyki, kół zainteresowań, 

które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych 

lub międzyoddziałowych, także finansowanych ze środków pozabudżetowych; 

8. Szczegółowe kryteria ustalania liczebności słuchaczy w oddziale z uwzględnieniem 

stopnia niepełnosprawności lub niedostosowania społecznego określa organ prowadzący. 

9. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych 

warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych 

w Rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania. 

10. Podział na grupy wynika z odrębnych przepisów; 

11. Nauczanie języków obcych może być organizowane w grupach międzyoddziałowych 

z uwzględnieniem poziomu i umiejętności językowych słuchaczy; 

12. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "opiekunem oddziału"; 

13. Dopuszcza się możliwość wpływania słuchaczy na wybór bądź zmianę nauczyciela, 

któremu powierzono obowiązki opiekuna. Wniosek taki może być złożony w formie 

pisemnej, po uprzednim jego większościowym poparciu słuchaczy, na ręce dyrektora 

szkoły. Następnie wniosek taki dyrektor przedstawia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, 

w celu jego zaopiniowania. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor Zespołu, kierując się 

dobrem słuchaczy i wykształceniem nauczyciela, któremu moją być powierzone obowiązki 

wychowawcy klasy (specjalność, możliwość uczenia przedmiotu w swojej klasie). Zmiany 

wychowawcy dyrektor szkoły może również dokonać na umotywowany wniosek Rady 

Pedagogicznej; 

14. Organizacja kształcenia zawodowego w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego:  



1) Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy, zwany dalej „kursem”, jest pozaszkolną formą kształ-

cenia ustawicznego, której ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwier-

dzającego kwalifikacje w zakresie kwalifikacji, której kurs dotyczy na warunkach  

i w sposób określony w przepisach prawa; 

2) Uczestnikami kursu kwalifikacyjnego mogą być osoby niebędące słuchaczami Szkoły; 

3) Kurs prowadzony jest według programu nauczania, uwzględniającego podstawę pro-

gramową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji; 

4) Liczba godzin kształcenia zawodowego na kursie w formie stacjonarnej nie może być 

mniejsza niż liczba godzin kształcenia zawodowego, określona w podstawie programo-

wej kształcenia zawodowego dla danej kwalifikacji; 

5) Harmonogram zajęć oraz plan zajęć opracowuje dyrektor szkoły; 

6) Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzone jest na podstawie pro-

gramu nauczania, dopuszczonego do użytku przez dyrektora szkoły i zaopiniowaniu 

przez Radę Pedagogiczną. Program nauczania zawiera: 

a) nazwę i formę kształcenia, 

b) czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji, 

c) wymagania wstępne dla uczestników, które uwzględniają szczególne uwarunkowania 

lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie, określone w przepisach  

w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, 

d) cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości indywiduali-

zacji pracy słuchaczy, w zależności od ich możliwości i potrzeb, 

e) plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar, 

f) opis efektów kształcenia, 

g) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, 

h) sposób i formę zaliczenia; 

15. Dyrektor szkoły wyznacza opiekuna kursu. Do jego obowiązków należy: 

a) założenie dziennika zajęć oraz dokonanie należnych do niego wpisów, 

b) nadzór nad prawidłowością dokumentowania procesu kształcenia przez nauczycieli 

prowadzących zajęcia na kursie, 

c) dokonywanie zestawień na potrzeby SIO, GUS oraz innych statystycznych, 

d) zapoznanie słuchaczy z przepisami p/poż i bhp obowiązującymi na terenie placówki, 

e) zapoznanie słuchaczy z wymaganiami edukacyjnymi oraz zasadami zaliczenia kursu, 

f) wnioskowanie do dyrektora szkoły o wyróżnienia słuchaczy zgodnie z zasadami okre-

ślonymi statucie szkoły; 

g) wnioskowanie o skreśleniu z listy słuchaczy na zasadach i warunkach, o których mowa  

w statucie szkoły, 

h) przygotowanie zaświadczeń o ukończeniu kursu oraz dokonanie ich rejestracji w Re-

jestrze zaświadczeń, 

i) bieżące rozwiązywania problemów organizacyjnych, dydaktycznych i wychowaw-

czych, 

j) składanie sprawozdań na Radzie Pedagogicznej o przebiegu kształcenia, zdawalności 

na egzaminach potwierdzających kwalifikację zawodową. 

16. Dyrektor szkoły informuje okręgową komisję egzaminacyjną o rozpoczęciu kształcenia na 

kwalifikacyjnym kursie zawodowym w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia tego 

kształcenia. Informacja zawiera: 

1) oznaczenie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy; 



2) nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżo-

wego oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształce-

nia w zawodach, w zakresie której jest prowadzone kształcenie; 

3) termin rozpoczęcia i zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego; 

4) wykaz słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, zawierający imię i nazwisko, 

datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL słuchacza, a w przypadku słuchacza, który 

nie posiada numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.  

17. Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca: 

1) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny; 

2) świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny 

równorzędny; 

3) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski; 

4) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe; 

5) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie; 

6) zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest zwalniana, na 

swój wniosek złożony do dyrektora szkoły, w której jest zorganizowany kurs  

z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowa-

nych w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji kształcenia na 

kwalifikacyjnym kursie zawodowym umożliwia takie zwolnienie. 

18. Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca 

zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych, jest zwalniana, na swój 

wniosek złożony podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, z zajęć 

dotyczących efektów kształcenia zrealizowanych na tym kursie umiejętności zawodowych. 

19. Podanie o zwolnieniach, o których mowa w ust. 22 składa się w sekretariacie szkoły przed 

rozpoczęciem zajęć dydaktycznych. 

20. Formę zaliczenia kursu ustala dyrektora szkoły i wydaje słuchaczowi zaświadczenie, 

zgodnie ze wzorem określonym w przepisach prawa.  
 

Rozdział 3 Rekrutacja 

 
§ 8. 1. Zasady rekrutacji: 

1) o przyjęciu kandydatów na semestr pierwszy Szkoły decydują zasady określone w Usta-

wie. 

2) szczegółowe zasady przyjmowania słuchaczy określa zarządzeniem dyrektor szkoły. 

3) obowiązuje forma elektroniczna przyjmowania zgłoszeń kandydatów. 

2. Szczegóły rekrutacji do klas pierwszych określa Regulamin rekrutacji. 
 

Rozdział 4 Tryb rozpatrywania skarg i wniosków 
 

§ 9. 1. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków: 
1) wszystkie sytuacje konfliktowe, dotyczące działalności dydaktyczno - wychowawczo - 

opiekuńczej rozpatrywane są przez dyrektora po wysłuchaniu wszystkich stron oraz  

po umożliwieniu im wymiany opinii i złożeniu wniosków; 
2) skargi i wnioski mogą być wnoszone w  formie pisemnej; 
3) skargi i wnioski są rozpatrywane w ciągu 14 dni; 
4) w Zespole prowadzi się rejestr skarg i wniosków; 
5) dyrektor metodą negocjacji i porozumienia dąży do rozwiązania kwestii spornych. 
6) od decyzji dyrektora szkoły każdy ma prawo w ciągu 14 dni odwołać się do właściwego 

organu prowadzącego lub właściwego Kuratorium Oświaty; 
2. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym: 



1) rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto, 
2) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych, 
3) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem, 
4) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie, 
5) w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy 

rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje 

zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów 

narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jej wychowanków; 
3. Jeżeli uchwała Rady Pedagogicznej jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, 

dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie Rady uzgadnia 

sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W wypadku braku 

uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi 

prowadzącemu. 

§ 10. 1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami  

w tym zakresie. 

2. W szkole wprowadza się Dziennik Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. 

3. Dziennik zajęć na Kwalifikacyjnym Kusie Zawodowym zawiera: 

1) imiona i nazwiska słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych; 

2) liczbę godzin zajęć; 

3) tematy zajęć; 

4) wykaz obecności słuchaczy. 

4. Dziennik KKZ jest  własnością szkoły. 

5. W szkole funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie to oraz usługi z nim 

związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą. Podstawą 

działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez dyrektora szkoły  

i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika 

elektronicznego. 

6. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na 

serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę 

dziennika elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji  

i przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową 

odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy 

obowiązującego w Polsce prawa. 

 

 

DZIAŁ IV Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 

Rozdział 1 Obowiązki i prawa nauczycieli 

 

§11. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest 

odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece słuchaczy; 
2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo słuchaczy podczas trwania wszystkich 

form zajęć dydaktycznych, wychowawczych i rekreacyjnych; 
3. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta 

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach ustawowo 

określonych. 
 

§12. 1. Do obowiązków nauczyciela należy: 



1) współdziałanie z innymi nauczycielami i pracownikami szkoły w zakresie  realizacji 

zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa słuchaczom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę; 

2) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez zakład pracy; 

4) przestrzeganie zapisów statutowych; 

5) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

6) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie; 

7) usuwanie drobnych usterek względnie zgłaszanie dyrektorowi ich występowania; 

8) egzekwowanie przestrzegania regulaminów; 

9) używanie tylko sprawnego sprzętu; 

10) sprawdzanie na początku każdych zajęć edukacyjnych obecności słuchaczy 

i odnotowywanie nieobecności; 

11) pełnienie dyżurów na przerwach między lekcjami oraz przed rozpoczęciem pierwszej 

lekcji, wg ustalonego harmonogramu; 

12) ciągła opieka nad młodzieżą w czasie wycieczki wielodniowej, a więc również nocą; 

13) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie  

do czynnego uczestnictwa w życiu klasy, szkoły, rodziny, środowiska lokalnego i kraju; 

14) upowszechnianie demokracji i samorządności jako metody wychowawczej; 

15) dbanie o poprawność językową słuchaczy; 

16) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami; 

17) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych; 

18) wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt; 

19) aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych, 

wychowawczych i problemowych; 

20) uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej; 

21) wspomaganie rozwoju psychofizycznego słuchacza poprzez prowadzenie różnorodnych 

form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych; 

22) opracowanie na początku każdego roku szkolnego planów nauczania dla klas 

przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym oraz odnotowanie realizacji 

przewidzianych na dany rok treści podstaw programowych, 

23) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie i egzaminu maturalnego, 

24) kierowanie się w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  

dobrem słuchaczy, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską  

z poszanowaniem godności osobistej słuchacza; 

25) indywidualizowanie pracy z słuchaczem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych słuchacza; 
26) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się słuchacza. 

2. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest 

realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio  

z słuchaczami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym 

przepisami dla danego stanowiska, 
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia 

opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania słuchaczy, 
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem 

i doskonaleniem zawodowym. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2012&qplikid=1#P1A6
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3. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo słuchaczy, nad którymi 

sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę; 

4. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia 

odnośnie bhp i p/pożarowe. 

5. Nauczyciel, przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach 

technicznych w warsztatach szkolnych i klasopracowniach, zapoznaje słuchaczy  

z zasadami  i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy 

wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po 

sprawdzeniu  i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan maszyn i urządzeń 

technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska 

pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa słuchaczy; 

6. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez 

dyrektora szkoły. 

7. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo słuchaczom 

biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po 

zaopatrzeniu słuchaczy w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt i środki ochrony 

indywidualnej. 

8. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia  

z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub 

ujawni się w  czasie zajęć. 

9. Nauczyciel organizujący wyjście słuchaczy ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek 

przestrzegać zasad ujętych w regulaminie „Organizacji wycieczek szkolnych 

i zagranicznych”, obowiązującym w Zespole Szkół. 

10. Nauczyciel ma prawo do: 

1) wyboru metod pracy, form organizacyjnych, podręczników, programów nauczania 

i środków dydaktycznych w zakresie nauczanego przedmiotu, 

2) doboru treści programowych w przypadku prowadzenia koła zainteresowań, koła 

przedmiotowego lub innych zajęć pozalekcyjnych, 

3) współdecydowania o ocenie zachowania słuchacza, 

4) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla słuchaczy, 

5) czynnego uczestnictwa w opiniowaniu spraw dotyczących pracy szkoły. 

 

Rozdział 2 Zadania opiekunów oddziałów 

§13. 1. Zadaniem opiekuna oddziału jest sprawowanie opieki wychowawczej nad słuchaczami, 

a w szczególności:   

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój słuchacza, proces jego uczenia się oraz   

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych słuchaczy; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole słucha-

czy.  

2. Opiekun realizuje zadania poprzez:  

1) bliższe poznanie słuchaczy, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków 

rodzinnych  

i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań; 

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych 

potrzeb rozwojowych wychowanków; 

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

4) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny  

i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 



5) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń 

szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce; 

6) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonym 

jemu oddziale w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań i sposobu udzielania im 

pomocy w nauce; 

7) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia 

się;  

8) wdrażanie słuchaczy do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, 

odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego  

i efektywnego organizowania sobie pracy; 

9) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) słuchaczy w nauce: zwracanie 

szczególnej uwagi zarówno na słuchaczy szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy 

mają trudności i niepowodzenia w nauce; 

10)  wdrażanie słuchaczy do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw 

moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy słuchaczami - życzliwości, 

współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu 

wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego 

gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, 

pomieszczeń i terenu Szkoły,  rozwijanie samorządności i inicjatyw słuchaczy; 

11) tworzenie warunków umożliwiających słuchaczom odkrywanie i rozwijanie 

pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie słuchaczom warunków do wykazania 

się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz 

spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, 

menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru; 

12) udzielanie pomocy, rad i wskazówek słuchaczom znajdującym się w trudnych 

sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji  

z wnioskami o udzielenie pomocy.  

3. Opiekun oddziału zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych 

dotyczących klas: 

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen;  

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące oddziału; 

3) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące oddziału, zgodnie z zarządzeniami 

władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.   

 

Rozdział 3 Wicedyrektor i Kierownik Szkolenia Praktycznego 

§14. 1. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może tworzyć stanowiska wicedyrektorów  

lub inne stanowiska kierownicze. 

2. Zasady tworzenia stanowisk wicedyrektorów oraz innych stanowisk kierowniczych 

określa regulamin wydany przez organ prowadzący oraz Ustawa. 

3. W przypadku niepowołania kierownika internatu, zakres jego kompetencji przejmuje 

wicedyrektor szkoły. 

4. Zakres kompetencji wicedyrektora, poza obowiązkami wynikającymi z zapisów Statutu 

dotyczącymi obowiązków nauczycieli: 

1) zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności, 

2) przygotowuje projekty następujących dokumentów: 

a) tygodniowy rozkład zajęć szkolnych, 

b) kalendarz imprez szkolnych, 

c) arkusz organizacyjny, 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny nad przedmiotami zawodowymi, 



4) wnioskuje do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla tych nauczycieli, 

których bezpośrednio nadzoruje, 

5) opracowuje materiały analityczne oraz ocenę dotyczące efektów kształcenia 

i wychowania, 

6) wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez dyrektora szkoły. 

5. Zakres kompetencji wicedyrektora, sprawującego nadzór nad organizacją pracy internatu, 

poza obowiązkami wynikającymi z zapisów Statutu: 

1) kieruje pracą pracowników administracji i obsługi internatu, 

2) planuje i organizuje remonty bieżące w internacie, 

3) prowadzi dokumentację obronną internatu, 

4) prowadzi kontrolę dyscypliny pracy pracowników internatu, 

5) planuje pracę dydaktyczno-wychowawczą internatu, 

6) nadzoruje stan higieniczno-sanitarny internatu, 

7) wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora Zespołu Szkół. 

6. Zakres kompetencji Kierownika Szkolenia Praktycznego, poza obowiązkami 

wynikającymi z zapisów Statutu dotyczącymi obowiązków nauczycieli: 

1) przygotowuje projekt arkusza organizacyjnego w części dotyczącej szkolenia 

praktycznego, 

2) planuje i organizuje praktyczną naukę zawodu we wszystkich typach szkół, 

3) prowadzi dokumentację szkolenia praktycznego, 

4) prowadzi nadzór pedagogiczny w zakresie szkolenia praktycznego, 

5) przygotowuje projekty dokumentów związanych z praktyczną nauką zawodu, 

6) utrzymuje kontakty z pracodawcami i praktykodawcami zewnętrznymi, 

7) bierze udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe, 

8) sporządza sprawozdania z realizacji praktycznej nauki zawodu zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

9) współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie nadzoru nad praktyczna nauką 

zawodu, 

10) wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora Zespołu Szkół. 

7. Dyrektor Zespołu Szkół oraz inni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze, 

sprawują nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół, 

a u pracodawców, u których jest organizowana praktyczna nauka zawodu, także  

w stosunku do instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

 

Rozdział 4 Pozostali pracownicy 

 

§15. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi  

i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres 

obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków 

jest potwierdzane podpisem pracownika. 

3. W szkole tworzy się następujące stanowiska administracji i obsługi: 

1) księgowa, 

2) specjalista, 

3) sekretarz szkoły, 

4) samodzielny referent, 

5) sprzątaczka, 

6) konserwator, 

7) woźny, 



8) kucharka, 

9) pomoc kuchenna, 

10) dozorca. 

4. Pracownicy szkoły współdziałają z nauczycielami w zakresie realizacji zadań związanych 

z zapewnieniem bezpieczeństwa słuchaczom podczas zajęć organizowanych przez szkołę. 

5. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są w szczególności do: 

1) rzetelnego i efektywnego wykonywania pracy zgodnie z przydziałem czynności, 

2) przestrzegania ustalonego czasu i porządku pracy, 

3) dokładnego i sumiennego wykonywania poleceń przełożonych wynikających z umowy 

o pracę, 

4) przestrzegania tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych, 

5) przejawiania należytej dbałości o urządzenia i materiały stanowiące własność szkoły, 

6) przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych, 

7) podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenia umiejętności pracy, 

8) dbałości o czystość i porządek na stanowisku pracy. 

6. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor szkoły 

zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do dbania 

o bezpieczeństwo swoje i słuchaczy. 

 

DZIAŁ V Organizacja Szkoły 

Rozdział 1 Baza Szkoły 

 

§16. 1. Do realizacji zadań statutowych Szkoła posiada: 

1)  Sale lekcyjne, 

2)  Bibliotekę, 

3)  Pracownie komputerowe, 

4)  Salę gimnastyczną, 

5)  Siłownię, 

6)  Pracownie zajęć praktycznych i warsztaty szkolne: 

a) elektryczne, 

b) automatyki, 

c) kuźnia i spawalnia, 

d) maszyn rolniczych, 

e) mechaniki pojazdowej, 

f) nauki jazdy, 

g) obróbki mechanicznej, 

h) obróbki ręcznej, 

i) technologii gastronomicznej, 

j) obsługi gości, 

k) ekonomiczna, 

l) ogrodnicza, 

m) architektury krajobrazu 

n) hodowli koni, 

o) hotelarska, 

p) budowlana, 

q) weterynaryjna. 

7) Gabinet profilaktyki prozdrowotnej. 



8) Stołówkę 

2. Pracownie przedmiotów zawodowych spełniają zapisane w podstawie programowej, 

warunki realizacji kształcenia w zawodach dla pomieszczeń dydaktycznych. 

3. Organizacja i zasady korzystania z poszczególnych pomieszczeń zostały zawarte 

w regulaminach pomieszczeń.  

4. Opiekę nad klasopracowniami, pracowniami zajęć praktycznych i innymi 

pomieszczeniami dydaktycznymi powierza się poszczególnym nauczycielom.  

5. Nauczyciele, którym powierzono pod opiekę pomieszczenia szkolne, o których mowa  

w ust. 4 mają w szczególności obowiązek:  

1) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki dla uczniów i słuchaczy kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych, 

2) utrzymywać w nich należyty porządek,  

3) dbać o estetykę i wystrój dostosowany do funkcji pomieszczenia.  

6. Pracownia zajęć praktycznych jest miejscem odbywania zawodowego kształcenia 

praktycznego w szkole. Obowiązują w niej następujące zasady:  

1) przebywanie w pracowni jest dozwolone tylko w obecności nauczyciela;  

2) z wszelkich urządzeń i sprzętu technicznego, znajdujących się w pracowni należy 

korzystać zgodnie ze szczegółową instrukcją i za zgodą nauczyciela;  

3) nie wolno używać uszkodzonego sprzętu i urządzeń;  

4) nie wolno pozostawiać urządzeń włączonych do sieci;  

5) nie wolno korzystać z urządzeń stwarzających zagrożenie dla obsługującego i innych 

uczestników zajęć;  

6) miejsce pracy każdego uczestnika zajęć powinno być należycie zorganizowane oraz 

utrzymane w należytym ładzie i porządku przy wykonywaniu wszelkich prac;  

7) wszelkie uszkodzenia urządzeń i sprzętu należy zgłaszać na bieżąco nauczycielowi 

prowadzącemu zajęcia;  

8) o wszelkich sytuacjach stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników zajęć 

należy natychmiast informować osobę prowadzącą zajęcia;  

9) po zakończeniu zajęć należy uporządkować stanowisko pracy i całe pomieszczenie;  

10) uczniowie przebywający w ciemni fotograficznej zobowiązani są używać ubrania 

ochronnego 

 

Rozdział 2 Internat 

 

§17. 1. Dla słuchaczy uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła posiada internat. 

2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie nie przekracza 35 osób. 

3. Obowiązki wychowanka internatu: 

1) nowo przyjęty wychowanek dostarcza wymagane dokumenty w celu dokonania 

formalności meldunkowych w terminie do 31 sierpnia, 

2) okazuje szacunek wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi, 

3) dba o wysoki poziom kultury osobistej, stosuje zasady współżycia koleżeńskiego, 

przestrzega kultury języka i właściwego zachowania się w każdej sytuacji, 

4) przestrzega punktualności i obowiązującego porządku dnia, 

5) dba o użytkowane mienie, pomieszczenia, urządzenia, sprzęt i używa ich zgodnie 

z przeznaczeniem, 

6) ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczone urządzenia, sprzęt 

i pomieszczenia, 

7) przestrzega zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż., zachowania 

ostrożności w drodze na zajęcia szkolne i pozaszkolne, nie wychylania się za okno, 



8) wykorzystuje jak najlepiej czas i warunki do nauki. Nauka własna odbywa się w stałym 

czasie, określonym w rozkładzie dnia, 

9) zgłasza wychowawcy dyżurnemu każdy wyjazd oraz wyjście z internatu, odnotowując 

ten fakt, po uzyskaniu zgody wychowawcy, w zeszycie wyjść i wyjazdów, 

10) powraca z domu w ustalonym terminie, tj. w poniedziałek do godz.745 , a w przypadku 

choroby informuje o tym fakcie telefonicznie wychowawcę internatu lub sekretariat 

szkoły, 

11) regularnie, każdego miesiąca, uiszcza opłaty za wyżywienie oraz wyznaczoną opłatę 

stałą do 25 dnia każdego miesiąca, 

12) dba o czystość ciała, odzieży , pościeli oraz ład i estetykę pomieszczeń, 

13) wykonuje doraźne polecenia personelu pedagogicznego. 

4. Prawa wychowanka internatu: 

1) korzysta z miejsc w pokoju sypialnym, odpowiednich mebli i pościeli, 

2) otrzymuje pełne wyżywienie tj. śniadanie, obiad i kolację, wg obowiązujących stawek 

finansowych i norm żywieniowych, 

3) bierze udział w imprezach poza internatem, dostępnych dla określonych grup 

wiekowych, za zezwoleniem wychowawcy, 

4) może korzystać z audycji telewizyjnych i radiowych, seansów wideo w czasie wolnym, 

a za zgodą wychowawcy dyżurnego po godz. 2200 pod warunkiem, że nie zakłóca  

to wypoczynku pozostałym współmieszkańcom, 

5) może swobodnie dysponować własnym czasem wolnym do godz. 1900, 

6) może być wybierany do władz samorządowych i porządkowych internatu, 

7) może przyjmować gości spoza internatu w godz. 1500 – 1900 (poza czasem nauki 

własnej) po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu zgody wychowawcy, 

8) ma prawo do jawnej oceny swego zachowania w internacie, 

9) ma prawo do wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących organizacji życia internatu,  

nie może to jednak uwłaczać godności osobistej drugiej osoby, 

10) ma prawo do przedstawiania wychowawcom internatu swoich problemów  

oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień, 

11) ma prawo do współdecydowania w sprawach dotyczących samorządności internatu, 

12) ma prawo do poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych 

i koleżeńskich, 

13) ma prawo do reprezentowania internatu w konkursach, przeglądach, zawodach, zgodnie 

z możliwościami i umiejętnościami, 

14) ma prawo w uzasadnionych przypadkach do przedłużenia czasu nauki do godz. 2400  

pod warunkiem, że nie zakłóci odpoczynku innym mieszkańcom. 

5. Nagrody: 

1) społeczność mieszkańców internatu wyróżnia wychowanka za: 

a) wzorową postawę, 

b) rzetelną pracę na rzecz szkoły i środowiska, 

c) osiągnięcia w działalności sportowej i kulturalnej, 

d) utrzymywanie porządku i czystości w użytkowanych pomieszczeniach. 

2) stosowane formy wyróżnień: 

a) pochwała wychowawcy, 

b) pochwała wychowawcy internatu przed mieszkańcami internatu, 

c) wpisanie do kroniki, 

d) pochwała z powiadomieniem rodziców i wpisem do kroniki. 

6. Kary: 

1) za wykroczenie przeciw regulaminowi mieszkaniec może otrzymać: 

a) upomnienie wychowawcy, 



b) naganę wychowawcy internatu wobec wszystkich mieszkańców, 

c) naganę z powiadomieniem rodziców i ostrzeżeniem, 

d) pozbawienie prawa zamieszkania w internacie, 

e) zgłoszenie wniosku do Rady Pedagogicznej o usunięcie ze szkoły. 

2) wychowanek ma prawo do odwołania się w przeciągu trzech dni od kary nałożonej 

przez wychowawcę internatu do dyrektora szkoły, 

7. Postanowienia porządkowe i harmonogram dnia zawarte są w Regulaminie Internatu. 

 

Rozdział 3 Biblioteka szkolna 

 

§ 18. 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

słuchaczy, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy, w tym ekologicznej i o regionie. 

2. Biblioteka wraz z centrum multimedialnym zajmuje pomieszczenie w budynku szkoły. 

3. Godziny pracy biblioteki szkolnej ustala dyrektor szkoły na podstawie tygodniowego planu 

zajęć. Czas pracy biblioteki jest dostosowany do godzin zajęć lekcyjnych i umożliwia 

przynajmniej raz w tygodniu korzystanie z biblioteki przed i po zakończeniu zajęć 

lekcyjnych. Czas pracy biblioteki może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego, o ile zajdzie 

taka potrzeba. 

4. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać: słuchacze, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy 

szkoły. 

5. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

2) wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, 

3) korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczanie, 

4) korzystanie z centrum multimedialnego, 

5) organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

6. Biblioteka szkolna umożliwia wypożyczanie książek na okres ferii letnich i zimowych. 

7. Szczegółowe zasady wypożyczania i korzystania ze zbiorów biblioteki, a także rozliczenia 

za materiały zniszczone i zagubione normuje regulamin biblioteki, czytelni i centrum 

multimedialnego. 

8. Czytelnicy i użytkownicy centrum multimedialnego zobowiązani są do przestrzegania 

regulaminu biblioteki, czytelni i centrum multimedialnego. 

 

§ 19. 1. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują: 

1) działalność pedagogiczną, w tym: 

a) udostępnianie zbiorów, 

b) udzielanie informacji i poradnictwo w doborze lektury, 

c) rozwijanie i rozbudzanie indywidualnych zainteresowań słuchaczy poprzez 

promowanie 

nowości książkowych, broszur, ulotek, plakatów i wydarzeń kulturalnych oraz 

prospołecznych, 

d) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa, 

e) diagnozowanie potrzeb czytelniczych i rozwijanie zainteresowań słuchaczy, 

f) pracę z słuchaczem w zakresie wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystania 

informacji z różnych źródeł, 

g) kształcenie słuchaczy jako użytkowników informacji i bibliotek w formie zajęć 

grupowych oraz przez pracę indywidualną, 

h) przygotowanie słuchaczy do korzystania z zasobów innych bibliotek i korzystania  

z ich katalogów online, 



i) czuwanie nad bezpiecznym i prawidłowym korzystaniem z Internetu i technologii 

informacyjnych, 

j) współpracę z pedagogiem, wychowawcami i nauczycielami oraz Radą Rodziców 

przez upowszechnianie informacji oraz gromadzenie wartościowych artykułów  

i materiałów, 

k) współpracę z wychowawcami, pedagogiem, rodzicami w sprawach wychowawczych 

i dydaktycznych dotyczących klasy lub słuchacza oraz w sprawach organizacyjnych 

związanych z działaniami rozwijającymi wrażliwość społeczną i kulturową 

młodzieży, 

l) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa słuchaczy, 

m) sprawowanie opieki nad słuchaczami oczekującymi na zajęcia, nieuczestniczącymi 

w  lekcjach religii czy wychowania fizycznego, 

2) działalność techniczno-organizacyjną: 

a) gromadzenie zbiorów, 

b) zakup nowości wydawniczych, 

c) ewidencjonowanie, opracowanie i selekcję zbiorów, 

d) udział w realizacji projektów edukacyjnych promujących czytelnictwo, 

e) współpracę z lokalnymi bibliotekami, centrami i domami kultury, teatrami oraz uczel-

niami (szkolenia, spotkania autorskie, konkursy, sztuki teatralne), 

f) organizację dla czytelników imprez kulturalnych, prospołecznych, prelekcji, lekcji 

międzyprzedmiotowych z wykorzystaniem filmoterapii, biblioterapii, teatru czy poe-

zji, 

g) prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy i sprawoz-

dania, statystyka czytelnictwa), 

h) opracowanie regulaminu biblioteki, czytelni i centrum multimedialnego 

i) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, 

j) przygotowywanie i aktualizację materiałów na stronie internetowej szkoły (Facebook 

biblioteki i strona biblioteki) oraz informacji graficznych na korytarzu przy bibliotece, 

promujących bibliotekę, czytanie oraz uwrażliwiających społecznie słuchaczy, 

k) prowadzenie kiermaszu podręczników używanych dla słuchaczy i rodziców, 

l) udział w programach, projektach mających na celu pozyskanie środków na zakup no-

wości wydawniczych i pomocy dydaktycznych dla szkoły, 

 

§ 20. 1. Realizacja podstawowych obowiązków odbywa się między innymi: 

1) w formie zajęć mających na celu wyszukiwanie informacji, posługiwanie się technolo-

gią informacyjną, propagowanie czytelnictwa i kultury oraz rozwijanie zainteresowań, 

a także profilaktykę prospołeczną i zdrowotną, 

2) w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w czasie zastępstw, 

3) w ramach zajęć pozalekcyjnych, 

4) w toku indywidualnej pracy z czytelnikiem, 

5) w czasie codziennej obsługi czytelnika, 

6) poprzez propagowanie, organizowanie bądź udział w imprezach kulturalnych (filmy, 

konkursy, apele i uroczystości szkolne). 

 

§ 21. 1. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji 

biblioteki szkolnej: 

1) dziennik biblioteki szkolnej wraz ze statystyką wypożyczeń, 

2) dokumenty inne (plany pracy, sprawozdania itp.), 

3) księgi ewidencyjne: księga inwentarza głównego książek, księga zbiorów audiowizual-

nych. 



 

Rozdział 4 Stołówka 

 

§22. 1. W realizacji celów statutowych Zespół Szkół zapewnia słuchaczom możliwość korzy-

stania ze stołówki szkolnej w internacie. 

2. Ze stołówki szkolnej ma prawo korzystać młodzież szkolna oraz nauczyciele i inni pra-

cownicy szkoły. 

3. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły, na pod-

stawie kalkulacji przygotowanej przez pracowników kuchni (intendent, kucharka). 

4. Szkoła prowadzi dożywianie dzieci korzystających z pomocy Ośrodków Pomocy Społecz-

nej, z którymi współpracuje, w celu zapewnienia posiłków słuchaczom szczególnie takiej 

pomocy potrzebującym. 

5. Stołówka działa w oparciu o regulamin stołówki szkolnej. 

 

Rozdział 5 Zespoły nauczycielskie 

 

§ 23. 1. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor Zespołu Szkół. 

2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem: 

1) planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole; 

2) koordynowania działań w szkole; 

3) zwiększenia skuteczności działania; 

4) ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami; 

5) doskonalenia umiejętności indywidualnych; 

6) zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje; 

7) doskonalenia współpracy zespołowej; 

8) wymiany doświadczeń między nauczycielami; 

9) wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania 

i organizacji; 

10) ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności 

w wykonywaniu zadań; 

11) zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli. 

3. W szkole powołuje się zespoły stałe i doraźne. 

4. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor szkoły może 

corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych  

na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć. 

5. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania okresowego 

zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu. 

6. Pracą każdego zespołu nauczycielskiego kieruje lider. 

7. Lidera stałego zespołu powołuje dyrektor szkoły. Lidera zespołu doraźnego 

(problemowego, zadaniowego) powołuje dyrektor na wniosek członków zespołu. Dyrektor 

ma prawo nie uwzględnić wniosku w przypadku, gdy istnieją uzasadnione przyczyny 

uniemożliwiające terminowe, bezstronne rozwiązanie problemu lub gdy nauczyciel 

występuje jako strona w sprawie. 

8. Pierwsze posiedzenie zespołu nauczycielskiego zwołuje dyrektor, a w przypadku 

kontynuacji pracy – lider w terminie do 10 września każdego roku szkolnego. Na zebraniu 

dokonuje się wyboru osób funkcyjnych i opracowuje się plan pracy. 

9. Lider zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy dyrektorowi szkoły  

w terminie do 14 września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza dyrektor szkoły. 



10. Lider przedkłada  na radzie pedagogicznej dwa razy w ciągu roku sprawozdanie z prac 

zespołu nauczycielskiego. 

11. Nauczyciel zatrudniony w Szkole jest obowiązany należeć do przynajmniej jednego 

zespołu nauczycielskiego. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody 

nauczyciela. 

12. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu nauczycielskiego. 

13. Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa. 

14. Zespół nauczycielski ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji 

spotkań, komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań  

i ewaluacji pracy własnej. 

 

Rozdział 6 Praktyki studenckie 

 

§24. 1. Szkoła może przyjmować, w celu odbycia praktyki, słuchaczy zakładów kształcenia 

nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na podstawie 

pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkół lub – za jego 

zgodą – z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą 

wyższą. 

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. 

3. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada dyrektor Zespołu Szkół. 

 

DZIAŁ VI Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi 

działającymi na rzecz słuchaczy i wolontariat 

 

Rozdział 1 Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

 

§ 25. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w zakresie realizacji 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

§ 26. Współpraca szkoły z poradnią polega na: 

1) Opiniowaniu przez radę pedagogiczną wniosku do poradni psychologiczno – 

pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce. 

2) Rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych młodzieży; 

3) Uwzględnianiu przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów pracujących    

z słuchaczem zaleceń poradni zawartych w opiniach i orzeczeniach; 

4) Pomocy poradni w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych; 

5) Realizowaniu przez poradnię zadań profilaktycznych oraz wspierających 

wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły, w tym wspieraniu nauczycieli    

w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. 

 

§ 27. Wymiana informacji pomiędzy szkołą i poradnią odbywa się z uwzględnieniem przepisów 

ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

 

Rozdział 2 Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi 



działającymi na rzecz młodzieży 

 

§28. 1. Szkoła może współpracować z ogólnokrajowymi i lokalnymi jednostkami 

organizacyjnymi działającymi na rzecz młodzieży w zakresie szeroko pojętej edukacji. 

2. Współpraca Szkoły i innych jednostek organizacyjnych ma na celu uzyskanie lepszych 

efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

3. Współpraca Szkoły i innych jednostek organizacyjnych może mieć charakter ciągły  

lub doraźny. Współpraca o charakterze ciągłym powinna odbywać się na podstawie 

pisemnego porozumienia stron. 

4. Wymiana informacji dotyczących osób uczestniczących we współpracy szkoły i innych 

jednostek organizacyjnych musi być zgodna z przepisami ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

 

Rozdział 3 Wolontariat 

 

§ 29. 1. W szkole może funkcjonować Szkolny Klub Wolontariatu mający za zadanie 

prowadzenie działań z zakresu wolontariatu. 

2. Członkiem Klubu może być każdy słuchacz, który wyrazi taką chęć.  W przypadku słuchaczy 

niepełnoletnich, wymagana jest pisemna zgoda rodzica na działalność w klubie. 

3. Celem działania Szkolnego Klubu Wolontariatu jest: 

1) Zapoznawanie słuchaczy z ideą wolontariatu; 

2) Angażowanie słuchaczy w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym; 

3) Promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, 

życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach; 

4) Organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, 

kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym; 

5) Tworzenie przestrzeni dla służby wolontariackiej poprzez organizowanie konkretnych 

sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji; 

6) Pośredniczenie we włączaniu młodzieży do działań o charakterze wolontariackim, 

promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, 

akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje; 

7) Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

8) Promowanie idei wolontariatu; 

9) Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych  

do przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy; 

10) Angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach  

o charakterze charytatywnym. 

 

§ 30. Szkolny Klub Wolontariatu i wolontariusze prowadzą swą działalność w oparciu 

o przepisy prawne wolontariatu. 

 

Rozdział 4 Organizacja opieki zdrowotnej nad słuchaczami 

§ 31. 1. Szkoła organizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną. 

2. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad słuchaczami jest sprawowana do ukończenia przez 

słuchaczy 19. roku życia, a w przypadku słuchaczy posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, a opieka 

stomatologiczna - do ukończenia przez słuchaczy 19. roku życia. 



3. Celem profilaktycznej opieki zdrowotnej jest zapewnienie słuchaczom równego dostępu 

do opieki zdrowotnej w szkole oraz dostępu do gabinetów stomatologicznych  

lub dentobusów. 

4. Opiekę nad słuchaczami Szkoły sprawują odpowiednio: 

1) pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania w dniach w gabinecie profilaktyki 

zdrowotnej zlokalizowanym w szkole, 

2) lekarz dentysta, 

3) higienistka dentystyczna w ramach współpracy z lekarzem dentystą udzielającym 

świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych w zakresie 

edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej. 

5. W ramach gwarantowanej opieki zdrowotnej rodzice mają prawo wyboru miejsca 

udzielania świadczeń stomatologicznych, o ile szkoła oferuje więcej niż jedno miejsce 

udzielania świadczeń stomatologicznych. 

6. Wychowawcy klas na pierwszym zebraniu rodziców informują rodziców lub pełnoletnich 

słuchaczy o zakresie opieki zdrowotnej oraz prawie do wyrażenia sprzeciwu. Sprzeciw 

składa się w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. 

7. Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna w zakresie profilaktycznych 

świadczeń stomatologicznych dla młodzieży do ukończenia 19 roku życia, określonych  

w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części 

dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla 

dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji oraz profilaktycznych świadczeń 

stomatologicznych dla młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielanych w dentobusie, 

określonych  w przepisach j/w, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców 

lub pełnoletnich słuchaczy. 

8. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania współpracuje z rodzicami  

albo pełnoletnimi słuchaczami. Współpraca polega na: 

1) przekazywaniu informacji o: 

a) stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym słuchacza, 

b) terminach i zakresie udzielania świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej  

nad słuchaczami, 

c) możliwościach i sposobie kontaktowania się z osobami sprawującymi profilaktyczną 

opiekę zdrowotną nad słuchaczami; 

2) informowaniu i wspieraniu rodziców lub pełnoletnich słuchaczy w: 

r) organizacji korzystania ze świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki 

stomatologicznej nad słuchaczami, w tym profilaktycznych badań lekarskich, badań 

przesiewowych, przeglądów stomatologicznych oraz szczepień ochronnych, 

s) realizacji zaleceń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza dentysty; 

3) uczestniczeniu w zebraniach z rodzicami albo zebraniach rady rodziców, w celu 

omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia słuchaczy 

zachowując tajemnicę o stanie zdrowia słuchaczy. 

9. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania   współpracuje z Dyrektorem szkoły, 

nauczycielami i pedagogiem oraz psychologiem szkolnym.   

10. Współpraca, o której mowa w ust. 8 polega na podejmowaniu wspólnych działań 

w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb 

zdrowotnych oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia słuchaczy szkoły, a także 

doradzaniu Dyrektorowi szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa słuchaczy 

i warunków sanitarnych w szkole. 



11. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub opiekun faktyczny, w stanach 

nagłego zagrożenia zdrowotnego mogą być obecni podczas transportu słuchacza przez 

zespół ratownictwa medycznego do szpitala oraz w szpitalu, do czasu przybycia rodziców. 

Decyzję o obecności jednej z tych osób podczas transportu podejmuje kierownik zespołu 

ratownictwa medycznego po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły. 

12. Osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad słuchaczami, o których mowa w art. 3 ust. 1–3, 

są obowiązane do przestrzegania praw pacjenta, o których mowa w ustawie z dnia 

6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1318, z późn. zm.) w szczególności zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych 

w związku ze sprawowaniem tej opieki, w tym związanych ze stanem zdrowia słuchaczy, 

oraz poszanowania intymności  i godności słuchaczy w czasie udzielania im świadczeń 

zdrowotnych. 

13. Sposób opieki zdrowotnej nad słuchaczami przewlekle chorymi dostosowany do stanu ich 

zdrowia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności 

podczas pobytu słuchacza w szkole ustala pielęgniarka/higienistka, która określa go 

wspólnie z rodzicami, lekarzem i Dyrektorem szkoły. 

14. Słuchaczom przewlekle chorym szkoła umożliwia zażywanie leków, również podczas 

zajęć lekcyjnych. 

15. Dopuszcza się możliwość podawania leków podczas pobytu słuchacza w szkole przez 

nauczycieli wyłącznie za pisemną zgodą pełnoletniego słuchacza, rodziców 

niepełnoletniego słuchacza i nauczycieli lub wychowawców internatu. 

16. Dyrektor szkoły, w miarę posiadanych środków oraz za zgodą nauczyciela lub pracownika 

niepedagogicznego, zapewnia możliwość zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania 

wobec słuchaczy przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb 

zdrowotnych słuchaczy. 

 

Dział VII Organizacja Praktycznej Nauki Zawodu 

 

Rozdział 1 Ogólne zasady organizacji PNZ 

§ 32. 1. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego organizowane są w formie zajęć 

teoretycznych i zajęć praktycznych. 

2. Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach szkolnych. 

3. Zajęcia praktyczne mogą być prowadzone również na terenie innych jednostek organiza-

cyjnych, w szczególności u pracodawców na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

szkołą a daną jednostką. 

4. Zakres wiadomości nabywanych przez uczniów na zajęciach teoretycznych i praktycz-

nych określa program nauczania dla danego zawodu. 

5. Zajęcia praktyczne organizowane są dla słuchaczy w celu opanowania przez nich 

umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie,  

a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego 

systemu kształcenia – również w celu zastosowania i pogłębienia wiedzy i umiejętności 

zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. 

6. Praktyczną naukę zawodu organizuje się również w formie praktyk zawodowych  

w wymiarze 140 godzin w cyklu kształcenia (4 tygodnie).  

7. Praktyki zawodowe mogą być organizowane u pracodawców i w pracowniach szkolnych, 

warsztatach szkolnych i placówkach kształcenia praktycznego. 



8. Praktyki zawodowe mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym 

również w okresie ferii letnich. W przypadku organizowania praktyk w okresie ferii letnich 

odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla 

słuchaczy odbywających praktyki.  

9. Praktyka zawodowa jest organizowana przez szkołę poprzez umowę zawieraną pomiędzy 

Szkołą a pracodawcą. 

10. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu słuchaczy  powyżej 16 lat wynosi 

8 godzin.  

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia 

dobowego wymiaru dla słuchaczy w wieku powyżej 18 lat, nie dłużej jednak niż 12 godzin 

przy zachowaniu tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych, określonych  

w ramowym planie nauczania. 

12. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym, z tym,  

że w przypadku słuchaczy w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej.     

13. Zakład pracy przyjmujący praktykantów zobowiązany jest do zapewnienia warunków  

do realizacji praktyki. Warunki te powinny uwzględniać przede wszystkim:  

1) odpowiednią do potrzeb programowych wewnętrzną strukturę organizacyjną; 

2) zgodność kierunku produkcji z kierunkiem kształcenia; 

3) odpowiednie do technologicznych potrzeb produkcji wyposażenia w nowoczesne 

maszyny i urządzenia; 

4) dobrą organizację pracy; 

5) możliwość wdrażania postępu naukowo-technicznego i ekonomicznego; 

6) odpowiednie warunki socjalno-bytowe.  

14. Szkoła kierująca słuchaczy na praktykę:  

1) nadzoruje realizację programu praktyki; 

2) współpracuje z podmiotem przyjmującym słuchaczy na praktykę; 

3) zapewnia ubezpieczenie słuchaczy od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

4) akceptuje instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk zawodowych; 

5) przed odejściem na praktykę kierownik szkolenia praktycznego organizuje odprawę 

szkoleniową ze słuchaczami poświęconą omówieniu warunków praktyki. Obecność 

słuchaczy na odprawie jest obowiązkowa; 

6) zwraca słuchaczom odbywającym praktyczna naukę zawodu w miejscowościach poza 

ich miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły równowartość kosztów przejazdów 

środkami komunikacji publicznej, z uwzględnieniem ulg przysługujących słuchaczom; 

7) przygotowuje kalkulację ponoszonych przez szkołę kosztów realizacji praktycznej 

nauki zawodu, w ramach przyznanych przez organ prowadzący środków finansowych. 

§ 33. Słuchacze realizujący praktykę zawodową mają prawo do: 

1) korzystania z urządzeń, sprzętu, narzędzi, materiałów i dokumentacji technicznej, 

niezbędnej na stanowisku pracy; 

2) otrzymania odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków 

higieny osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) dostępu do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych; 

4) przerwy na posiłek; 

5) nieodpłatnego korzystania z posiłków profilaktycznych i napojów zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i możliwościami pracodawcy; 

6) korzystania ze stołówek lub barów działających na terenie firmy; 

7) korzystania z opieki lekarskiej i usług zakładowej służby zdrowia, jeżeli firma taką 

opiekę zapewnia; 



8) nagród w różnej formie (jeżeli przepisy pracodawcy na to pozwalają); 

9) konsultacji z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego lub wyznaczonym nauczycielem; 

10) korzystania z pomocy dydaktycznych (naukowych) zgromadzonych w pracowniach 

przedmiotowych w obecności opiekuna pracowni; 

11) zgłaszania Kierownikowi Szkolenia Praktycznego wszystkich pozytywnych  

i negatywnych uwag o organizacji i przebiegu zajęć praktycznych i praktyk  

u podmiotów przyjmujących na praktyczną naukę zawodu; 

12) zgłaszania swoich propozycji co do sposobu i programu realizacji praktycznej nauki 

zawodu; 

13) zgłaszania uwag dotyczących realizacji programów praktyk nauczycielom przedmiotów 

zawodowych i Kierownikowi Szkolenia Praktycznego; 

14) wzbogacania pracowni przedmiotów zawodowych w pomoce dydaktyczne wykonane 

przez siebie lub otrzymane od pracodawców; 

15) otrzymywania pochwał i nagród w różnej formie i postaci przewidzianych w Statucie. 

§ 34. Słuchacz realizujący praktyczną naukę zawodu ma obowiązek: 

1) przestrzegać przepisów zawartych w statucie i regulaminie podmiotów przyjmujących 

na praktyczną naukę zawodu i zajęcia praktyczne; 

2) dochować tajemnicy służbowej; 

3) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych; 

4) zawiadamiać niezwłocznie o zagrożeniach pożarowych oraz wypadkach przy pracy 

instruktora, opiekuna, personel lub kierownictwo firmy; 

5) przeprowadzać bezpłatne badania lekarskie, zgodnie z przepisami, a także posiadać 

pracownicze książeczki zdrowia; 

6) nosić odzież roboczą lub reprezentującą firmę, jeżeli wymagają tego obowiązujące 

przepisy lub statut oraz regulamin przedsiębiorstwa; 

7) dbać o czystość osobistą i miejsca pracy; 

8) zachowywać się w miejscu pracy zgodnie z obowiązującymi normami współżycia 

społecznego; 

9) słuchacz w miejscu praktycznej nauki zawodu nie ma prawa palić papierosów, zażywać 

narkotyków oraz spożywać alkoholu; 

10) słuchacz ma obowiązek godnego reprezentowania Szkoły. 

§ 35. Organizacja, przebieg i ocenianie praktycznej nauki zawodu. 

1) w Szkole organizacją praktyk zawodowych zajmuje się Kierownik Szkolenia 

Praktycznego; 

2) dla zapewnienia prawidłowego przebiegu praktycznej nauki zawodu kierownik 

szkolenia praktycznego współpracuje z przedstawicielami zakładów pracy, samorządem 

słuchaczy, opiekunami oddziału, nauczycielami przedmiotów zawodowych, 

pedagogiem i psychologiem szkolnym; 

3) słuchacze informowani są o konieczności realizacji praktycznej nauki zawodu  

(w różnych formach) z określonym wyprzedzeniem czasowym w zależności od formy 

organizacji praktyk zawodowych; 

4) słuchacze mają ściśle określony termin, do którego zgłaszają propozycje miejsc 

odbywania praktyki (przekroczenie w/w terminu spowoduje nieuwzględnienie 

propozycji); 

5) w pierwszej kolejności Szkoła kieruje do firm, z którymi współpracuje od lat lub  

z którymi nawiązała współpracę, a po wyczerpaniu w/w możliwości wykorzystuje 

propozycje słuchaczy; 



6) słuchacze prowadzą określoną przepisami dokumentację zajęć praktycznych, która jest 

kontrolowana przez Szkołę oraz zakład szkolący; 

7) przebieg praktyki jest oceniany w formie oceny otrzymanej na piśmie od pracodawców 

na zakończenie semestru; 

8) ocenę klasyfikacyjną z praktyki zawodowej ustala nauczyciel praktycznej nauki 

zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub Kierownik Szkolenia Praktycznego; 

9) słuchacze są zobowiązani do prowadzenia dzienniczka zajęć praktycznych 

opracowanego przez Szkołę; 

10) każdy dzień nieobecności na praktyce zawodowej słuchacz powinien usprawiedliwić 

przedkładając odpowiedni dokument (zwolnienie od lekarza). Niezaliczone tematy 

zajęć należy zrealizować w terminie uzgodnionym z opiekunem praktyk, nie później 

jednak niż do końca danego semestru.  

11) Opiekunowie oddziału obowiązani są wpisać oceny z praktyki do dokumentacji 

pedagogicznej. Zaświadczenia z oceną z praktyki przechowywane są w Szkole do dnia 

ukończenia przez słuchacza Szkoły; 

12) praktyka w firmach przebiega zgodnie z przepisami pod opieką wyznaczonych osób; 

13) szkoła informuje poprzez Kierownika Szkolenia Praktycznego o uchybieniach  

w realizacji programu praktyk kierownictwo firmy, ewentualnie organ prowadzący  

i nadzorujący; 

14) słuchacz nie ma prawa sam zmienić miejsca praktycznej nauki zawodu bez 

porozumienia z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego; 

15) w przypadku naruszenia dyscypliny pracy, powodującej przerwanie praktyki 

realizowanej na podstawie umowy między Szkołą a pracodawcą, Szkoła nie gwarantuje 

nowego miejsca odbywania praktyki zawodowej. Słuchacz natychmiast zobowiązany 

jest znaleźć we własnym zakresie nowe miejsce odbywania praktyki pod rygorem 

skreślenia z listy słuchaczy; 

16) słuchacze mają obowiązek zgłaszania wszystkich uwag związanych z przebiegiem  

i organizacją praktyki zawodowej: 

a) opiekunom praktyk, 

b) nauczycielom/instruktorom praktycznej nauki zawodu, 

c) właścicielom firm, 

d) Kierownikowi Szkolenia Praktycznego; 

17) za nieprzestrzeganie przepisów odnoszących się do zajęć w ramach praktyki zawodowej 

zawartych w statucie słuchacz ponosi kary przewidziane w Statucie. 

 

 

DZIAŁ VIII Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

 

Rozdział 1 Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w szkole 

 

§ 36. 1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 

słuchaczom, rodzicom i nauczycielom. 

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole  

są bezpłatne, a udział słuchacza w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji 

dobrowolny. 



3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na: 

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych słuchacza; 

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych słuchacza; 

3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie 

słuchacza w  szkole; 

4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa słuchacza w życiu szkoły 

i w życiu oraz w środowisku społecznym; 

5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez 

słuchacza; 

6) wspieraniu słuchacza z wybitnymi uzdolnieniami; 

7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

dla słuchaczy niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub 

socjoterapeutycznym dla słuchaczy niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym; 

8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród słuchaczy; 

9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

10) wspieraniu słuchaczy, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku 

dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu 

informacji w tym kierunku; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

słuchaczy; 

12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych słuchacza, u którego stwierdzono zaburzenia  

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom; 

13) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest słuchaczom, gdy jej potrzeba 

zorganizowania wynika w szczególności z: 

1) niepełnosprawności słuchacza; 

2) niedostosowania społecznego; 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) szczególnych uzdolnień; 

6) specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) choroby przewlekłej; 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) niepowodzeń szkolnych; 

11) zaniedbań środowiskowych; 

12) trudności adaptacyjnych. 

5. O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować: 

1) rodzice słuchacza; 

2) uczeń; 

3) dyrektor szkoły; 

4) nauczyciele prowadzący zajęcia z słuchaczem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści; 



5) pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna; 

6) poradnia psychologiczno-pedagogiczna; 

7) asystent edukacji romskiej; 

8) pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/ wychowawcy świetlicy  lub słuchacza; 

9) pracownik socjalny; 

10) asystent rodziny; 

11) kurator sądowy; 

12) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

6.  Wnioski o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy 

oddziału lub w sekretariacie szkoły. 

7.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

1) nauczyciele w bieżącej pracy z słuchaczem na zajęciach; 

2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej: pedagog, psycholog lub inni specjaliści. 

 

Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

 

§ 37. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela 

w bieżącej pracy z słuchaczem polega w szczególności na: 

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych słuchacza  

i jego potrzeb; 

2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się słuchacza i stosowanie skutecznej metodyki 

nauczania; 

3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 

4) dostosowaniu warunków  nauki do potrzeb psychofizycznych słuchacza. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest w następujących formach: 

1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: 

2) zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się: 

3) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne: 

4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze 

terapeutycznym 

5) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

3. Inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, (wg potrzeb i możliwości szkoły) to: 

1) porady i konsultacje dla słuchaczy i nauczycieli, świadczone przez pedagoga; 

2) warsztaty dla słuchaczy w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się; 

3) organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 

 

Rozdział 3 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu 

§ 38. 1. Szkoła wspiera słuchaczy zdolnych poprzez: 

1) udzielanie słuchaczom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań   

i uzdolnień; 

2) wspieranie emocjonalne słuchaczy, kształtowanie w wychowankach adekwatnej 

samooceny i wiary w siebie; 

3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału 

twórczego słuchaczy; 

4) uwrażliwianie słuchaczy na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań 

prospołecznych; 

5) promocję słuchacza zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły. 



2. Formy i metody pracy z słuchaczem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów 

humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych 

i zawodowych oraz obejmują pracę: 

1) na lekcji; 

2) poza lekcjami; 

3) poza szkołą; 

4) inne formy (np. obozy naukowe, rajdy edukacyjne i obozy sportowo-wypoczynkowe). 

3. Uczeń zdolny ma możliwość: 

1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad; 

3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności , poziomu i ilości zadań 

lekcyjnych i w domu; 

4) realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki. 

4. W pracy z słuchaczem zdolnym nauczyciel: 

1) rozpoznaje uzdolnienia słuchaczy; 

2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem 

ukierunkowania jego samodzielnej pracy; 

3) systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej 

pracy słuchacza w domu; 

4) współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych 

słuchacza; 

5) składa wniosek do dyrektora szkoły o udzielenie zezwolenia na indywidualny program 

nauki lub indywidualny tok nauki. 

5. Zainteresowania słuchaczy oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów  

z rodzicami, słuchaczem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii  i orzeczeń 

poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

6. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel przedmiotu składa wniosek 

do dyrektora o objęcie słuchacza opieką psychologiczno-pedagogiczną. 

7. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami  

i uzdolnieniami słuchaczy. 

8. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych 

przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na 

indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki. 

9. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień  

i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką 

nauczyciela. 

 

§ 39. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego 

programu nauki zgodnie z rozporządzeniem MEN.   

 

Rozdział 4 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej słuchaczom 

 

§ 40. 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest słuchaczom: 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, 

2) posiadającym opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, 



3) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia; 

4) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, dla których na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych słuchacza dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, koniecznym 

jest zorganizowanie zintegrowanych form pomocy lub pomocy doraźnej  w bieżącej 

pracy z słuchaczem; 

5) posiadającym opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

słuchacza określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego –  

na podstawie tej opinii. 

2. Nauczyciele pracujący z grupą słuchaczy prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, 

która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych słuchaczy  

z innymi ludźmi, analizują postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem 

społecznym, analizują wytwory pracy słuchacza, opinie z poradni. Na podstawie wyników 

obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia. 

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy  

w bieżącej pracy z słuchaczem i informuje o tym wychowawcę klasy. 

4. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym   

z słuchaczem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę. 

5. Wychowawca klasy informuje rodziców słuchacza o potrzebie objęcia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie zapisu 

w dzienniczku pomocy pp / telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy  

z rodzicem. 

6. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia 

rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii 

nauczycieli uczących w klasie. 

7. Wychowawca ma obowiązek zwołać dwa razy w roku zebranie, na które zaprasza wszystkich 

uczących nauczycieli w oddziale  w celu: skoordynowania działań w pracy  

z słuchaczem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad 

postępowania wobec słuchacza, ustalenia form pracy  z słuchaczem, dostosowania metod 

i form pracy do potrzeb i możliwości słuchacza. Informację o spotkaniu nauczycieli 

pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

8. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii  

od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno-

pedagogicznej świadczonej poszczególnym słuchaczom. Propozycję przedstawia 

dyrektorowi szkoły. 

9. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje z rodzicami 

słuchacza lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole. 

10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania słuchaczom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym 

roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

11. O ustalonych dla słuchacza formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane 

niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy wpisuje 

powyższą informację w e-dzienniku lub pisemnie przekazuje na spotkaniu z rodzicem. 

Przyjęcie informacji do wiadomości rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem, 



a wychowawca umieszcza w indywidualnej dla każdego słuchacza teczce udzielanej 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku potwierdzenia drogą elektroniczną 

wychowawca drukuje powyższego maila i umieszcza w indywidualnej dla każdego 

słuchacza teczce udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

12. Objęcie słuchacza zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga 

zgody rodzica lub pełnoletniego słuchacza. 

13. Rodzic/pełnoletni uczeń ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, bądź poszczególnych form pomocy dla swojego dziecka. Brak zgody  

na pomoc rodzic/pełnoletni uczeń potwierdza własnoręcznym podpisem. 

14. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją 

i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom..   

15. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu słuchacza w szkole dyrektor szkoły,  

za zgodą rodziców, występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej  

o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu słuchacza. 

16. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych  

i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowej. 

17. O objęciu słuchacza zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami 

specjalistycznymi decyduje Dyrektor Szkoły. O zakończeniu udzielania pomocy w formie 

zajęć  specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. 

 

Rozdział 5 Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

§ 41. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych słuchaczy; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień słuchaczy; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

słuchaczy, w tym barier  i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie słuchaczy i ich 

uczestnictwo w życiu szkoły; 

4) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z słuchaczem; 

5) udział w pracach zespołu wychowawczego lub klasowego przy opracowywaniu 

zintegrowanych działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się 

i poprawy funkcjonowania słuchacza w szkole; 

6) udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach 

organizowanych przez wychowawcę; 

7) uzupełnianie Karty Dostosowań Wymagań Edukacyjnych prowadzonych przez 

wychowawcę w obszarze dostosowania treści przedmiotowych; 

8) indywidualizowanie pracy z słuchaczem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych słuchacza; 

9) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych; 

10) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania 

i ujednolicenia oddziaływań na słuchacza oraz wymiany doświadczeń i komunikowania 

postępów słuchacza; 



11) udzielanie doraźnej pomocy słuchaczom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 

zasobów słuchacza, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych; 

12) komunikowanie rodzicom postępów słuchacza oraz efektywności świadczonej pomocy; 

w trakcie konsultacji podczas zebrań z rodzicami lub spotkań indywidualnych. 

 

Rozdział 6 Obowiązki opiekuna oddziału w zakresie wspierania słuchaczy 

 

§ 42. W zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej słuchaczom powierzonej 

klasy do obowiązków wychowawcy oddziału należy: 

1) analiza dokumentów (opinii, orzeczenia, dokumentacji medycznej)  poradni 

psychologiczno – pedagogicznej  i wstępne zdefiniowanie trudności / zdolności 

słuchaczy; 

2) analiza uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą na temat specjalnych potrzeb 

edukacyjnych słuchaczy; 

3) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; określenie specjalnych potrzeb 

słuchacza samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia 

w oddziale; 

4) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

złożenie wniosku do Dyrektora Szkoły o objęcie słuchacza pomocą psychologiczno-

pedagogiczną oraz poinformowanie na piśmie rodziców o zalecanych formach pomocy 

dla dziecka; 

5) monitorowanie organizacji pomocy i obecności słuchacza na zajęciach; 

6) przeprowadzenie oceny efektywności świadczonych form pomocy uczniowi po  

I semestrze i na koniec roku szkolnego; 

7) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej i postępach słuchacza; 

8) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom; 

9) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej słuchaczom swojego oddziału (w teczce 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej); 

10) stały kontakt z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z słuchaczem, z pielęgniarką 

szkolną, rodzicami; 

11) udzielanie doraźnej pomocy słuchaczom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 

zasobów słuchacza, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych. 

 

Rozdział 7 Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego/psychologa 

 

§ 43. Do zadań pedagoga/psychologa szkolnego należy: 

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

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu 

określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień słuchacza;   

2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

słuchaczy, w tym barier  i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie słuchacza i jego 

uczestnictwo  w życiu szkoły; 

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo 

w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów słuchaczy; 



6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie   i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w środowisku szkolnym   i pozaszkolnym słuchacza; 

7) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej; 

8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień słuchaczy; 

10) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo -profilaktycznego w stosunku do słuchaczy z udziałem rodziców, 

wychowawców i innych nauczycieli; 

11) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej słuchaczom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

12) organizowanie szkoleń dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad  

w zakresie wychowania; 

13) wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, 

rozwojowych i możliwości słuchaczy w ramach konsultacji i porad indywidualnych, 

szkoleń wewnętrznych WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych  

i klasowych. 

14) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami  

i stowarzyszeniami działającymi na rzecz młodzieży i słuchacza; 

15) pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo-profilaktycznego; 

16) pomoc w przygotowywaniu opinii o słuchaczach do Sądu Rodzinnego, poradni 

psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji; 

17) udział w zespole powołanym do opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno 

– Terapeutycznych;   

18) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

Rozdział 8 Zadania i obowiązki doradcy zawodowego 

 

§ 44. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania słuchaczy na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień słuchaczy; 

4) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć; 

7) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

 



Rozdział 9 

Organizacja nauczania, wychowania i opieki słuchaczom 

niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym 

niedostosowaniem społecznym 

 

§ 45. W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się słuchaczy posiadających orzeczenie 

poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczanie 

specjalne prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych. 

§ 46. 1. Szkoła zapewnia słuchaczom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem 

społecznym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości  sprzęt specjalistyczny i środki 

dydaktyczne; 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych słuchacza; 

4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach o potrzebie pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej i możliwości organizacyjnych szkoły; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb; 

6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym; 

2. Szkoła organizuje zajęcia, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

3. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie 

z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 47. W szkole dla słuchaczy o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są: 

1)  zajęcia rewalidacyjne dla słuchaczy niepełnosprawnych na podstawie orzeczenia: 

2) zajęcia resocjalizacyjne dla słuchaczy niedostosowanych społecznie; 

3) zajęcia socjoterapeutyczne dla słuchaczy zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

4) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia związane z wyborem 

kierunku kształcenia i zawodu. 

§ 48. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania 

egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do rodzaju 

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych słuchacza, uwzględniając posiadane przez tego słuchacza 

lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową 

informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu, 

podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej. 

 

§ 49. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach 

określonych w Dziale VIII statutu szkoły. 

§ 50. 1. W szkole powołuje się zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej słuchaczom 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie 

o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym, zwany 

dalej zespołem Wspierającym. 

2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog 

szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole. 

3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w semestrze. 

Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym 

wyprzedzeniem. 



4. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: 

1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

2) na wniosek lub za zgodą rodziców słuchacza – lekarz, psycholog, pedagog lub inny 

specjalista. 

5. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są 

zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie 

o obowiązku ochrony danych osobowych słuchacza, w tym danych wrażliwych.  

W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona przez rodziców do 

udziału w posiedzeniu zespołu nie może uczestniczyć w pracach zespołu. 

6. Dla słuchaczy, o których mowa w § 55.ust.1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje 

indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. 

Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania słuchacza, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej 

podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu we współpracy, w zależności od potrzeb, 

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną; 

7. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został 

opracowany poprzedni program. 

 

§ 51. 1. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET)  określa: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu 

nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych słuchacza wraz z określeniem   metod i formy pracy z słuchaczem; 

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia 

z słuchaczem, z tym, że  w przypadku: 

a) słuchacza niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, 

b) słuchacza niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze 

resocjalizacyjnym, 

c) słuchacza zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań   

o charakterze socjoterapeutycznym, 

d) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone 

przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami; 

4) działania wspierające rodziców słuchacza oraz, w zależności od potrzeb, zakres 

współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci  

i młodzieży; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia 

odpowiednie  

ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne słuchacza; 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami słuchacza w realizacji zadań; 

7) wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do  

5 słuchaczy, jeżeli występuje taka potrzeba. 

2. Rodzice słuchacza mają prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego oraz w dokonywaniu okresowej wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania słuchacza. Dyrektor Zespołu Szkół zawiadamia rodziców  



o terminie posiedzenia zespołu listownie lub w przypadku prowadzenia dziennika 

elektronicznego poprzez dokonanie wpisu. 

3. Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny  poziomu 

funkcjonowania słuchacza.  

4. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu zespołu wspierającego, rodzice  

są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, 

okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin,  

w których poszczególne formy będą realizowane.    

5.  Wymiar godzin poszczególnych form udzielania słuchaczom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które  

w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

 

Rozdział 10 Nauczanie indywidualne 

 

§ 52. 1. Słuchaczy, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie  

do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły. Indywidualne nauczanie organizuje się 

na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania   

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

3. Dyrektor szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego  

z organem prowadzącym zasięga opinii rodziców celem ustalenia czasu prowadzenia zajęć. 

4. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym  

w szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 

5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć 

indywidualnego nauczania nauczycielowi spoza placówki. Może to nastąpić w sytuacji 

braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca 

prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela 

na zajęcia. 

6. Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone w indywidualnym 

i bezpośrednim kontakcie z słuchaczem. 

7. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu słuchacza oraz zgodnie 

ze wskazaniami w orzeczeniu. 

8. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

wynikające z ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości 

psychofizycznych słuchacza,  z wyjątkiem przedmiotów z których uczeń jest zwolniony, 

zgodnie z odrębnymi przepisami (wychowanie fizyczne, informatyka, język obcy).   

9. Dziennik indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego słuchacza.   

10. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio 

z słuchaczem wynosi od 12 do 16, prowadzonych w co najmniej 3 dniach. 

11.  Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia słuchacza oraz wniosków  

z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami słuchacza, dyrektor szkoły 

organizuje różne formy uczestniczenia słuchacza w życiu szkoły, w tym udział w zajęciach 

rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz 

wybranych zajęciach edukacyjnych. 

12.  Dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego  

w przypadku, gdy rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz  

z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia słuchacza, 

umożliwiającą uczęszczanie słuchacza do szkoły.    

13. Dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek rodziców 

wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że stan zdrowia 



słuchacza umożliwia uczęszczanie słuchacza do szkoły. dyrektor szkoły w przypadku 

zawieszenia nauczania indywidualnego jest zobowiązany powiadomić poradnię PPP, która 

wydała orzeczenie oraz organ prowadzący szkołę. 

 

Dział IX Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 

 

§ 53. Szkoła organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem 

kierunku kształcenia, a także współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym 

z poradniami specjalistycznymi oraz z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo  

i specjalistyczną pomoc słuchaczom i rodzicom. 

 

§ 54. 1. Dyrektor powołuje w szkole zespół ds. doradztwa. W skład zespołu wchodzą: 

1) Szkolny doradca zawodowy, 

2) pedagog szkolny. 

2. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego organizowany jest w celu: 

1) przygotowania młodzieży do dalszego kształcenia i właściwego wyboru zawodu, 

2) przygotowania młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych 

z bezrobociem, adaptacją do nowych warunków pracy lub koniecznością 

przekwalifikowania się, 

3) przygotowania rodziców do wspierania swoich dzieci w wyborze drogi życiowej, 

planowaniu karier zawodowych lub edukacyjnych. 

3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego może być organizowany  

w następujących formach: 

1) zajęć z wychowawcą w ramach godziny z wychowawcą, 

2) zajęć z przedsiębiorczości, 

3) spotkań młodzieży z pracownikami urzędu pracy i innych instytucji publicznych, 

4) spotkań z psychologiem i pedagogiem, 

5) spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni, 

6) realizowania programów edukacyjnych mających na celu uczyć młodzież 

przedsiębiorczości. 

4. Realizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego odbywa się poprzez: 

1) diagnozowanie potrzeb słuchaczy w zakresie kształcenia i planowania kariery 

zawodowej, 

2) gromadzenie i udostępnianie informacji słuchaczom i rodzicom dotyczących kierunku 

dalszego kształceni lub wyboru zawodu i potrzeb rynku pracy, 

3) wskazywanie słuchaczom, rodzicom i nauczycielom źródeł dodatkowych informacji  

na poziomie regionalnym, krajowym, europejskim i światowym na temat rynku pracy 

i alternatywnych możliwości kształcenia , 

4) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych słuchaczom i ich 

rodzicom, prowadzenie zajęć z młodzieżą, przygotowanie do świadomego planowania 

kariery, 

5) organizowanie spotkań szkoleniowych dla rodziców, 

6) wspieranie wychowawców i nauczycieli w realizowaniu z słuchaczami zajęć 

związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia lub podjęcia przez nich pierwszej 

pracy,     

7) przygotowanie słuchaczy do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych takich 

jak: 

a) egzaminy i wybór kierunku studiów, planowanie własnego rozwoju, 

b) poszukiwanie pracy, 



c) podjęcie roli pracownika, 

d) zmiana zawodu lub kierunku kształcenia, 

e) adaptacja do nowych warunków, 

f) korzystanie z bazy informacyjnej, 

g) pobudzanie słuchaczy do poszukiwania alternatywnych rozwiązań i wyboru dróg 

życiowych. 

 

DZIAŁ X Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej 

  

Rozdział 1 Członek społeczności szkolnej 

 

§ 55. 1.  Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w sposób 

określony przez zasady przyjmowania. 

2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności 

szkolnej. 

3. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi 

prawami człowieka i  dziecka.    

4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice 

rasy, płci, religii, poglądów politycznych  czy  innych  przekonań,  narodowości,  

pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne. 

5. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub 

karaniu; 

6. Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji  

w sferę jego życia prywatnego; 

7. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności 

Szkoły ze względu  na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane; 

8. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, 

obrzędach religijnych lub  nauce religii; 

9. Każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma obowiązek: 

1) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób, 

2) przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi, 

3) zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych, 

4) zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby oraz używanie 

wulgarnych słów, zwrotów i gestów. 

10. Nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej  

lub psychicznej do naruszania godności i praw innego człowieka. 

11. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne 

zgromadzone w Szkole. 

12. Słuchacz i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez 

słuchacza szkody. 

13. Wszyscy słuchacze naszej szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły  

i kultywować jej tradycje. 

 

Rozdział 2 Prawa i obowiązki słuchaczy 

 

§ 56. 1.  Zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka oraz Konwencją Praw Dziecka 

słuchacz Szkoły ma prawo do: 

1) nauki, 



2) informacji, w szczególności na temat zakresu wymagań edukacyjnych oraz metod 

nauczania oraz znajomości swoich praw, 

3) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania, 

4) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, 

5) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, 

6) poszanowania swej godności i niedyskryminowania, 

7) wolności od poniżającego traktowania i karania, 

8) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

9) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób 

trzecich, 

10) korzystania z pomocy doraźnej, 

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

12) prywatności i nietykalności osobistej, 

13) bezpiecznych warunków pobytu w szkole, 

14) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się 

w organizacjach działających w szkole, 

15) składania skarg i wniosków, 

2. Słuchacz jest uprawniony do: 

1) uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

2) zdawania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych, 

3) wniesienia odwołania w przypadku naruszenia prawa dotyczącego trybu ustalania ocen 

przedmiotowych i z zachowania, 

4) poinformowania o terminie przeprowadzenia sprawdzianu, testu lub pracy klasowej 

z tygodniowym wyprzedzeniem, 

5) poinformowania o przewidywanych ocenach śródrocznych lub rocznych na minimum  

10 dni roboczych przed terminem konferencji klasyfikacyjnej, 

6) korzystania z gabinetu pielęgniarki szkolnej, 

7) udziału w kółkach przedmiotowych, zainteresowań, zawodach, konkursach i innych 

zajęciach pozalekcyjnych, 

8) udziału w działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

i samorządowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

10) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem 

i w myśl obowiązujących regulaminów, 

12) składania skarg i wniosków zgodnie z trybem. 

3. Przywileje słuchacza: 

1) zgłoszenie nieprzygotowania do  zajęć 1 raz w semestrze, 

2) nieodpytywanie słuchacza zgodnie z aktualnymi ustaleniami Samorządu Słuchaczy, 

3) w ciągu tygodnia nie mogą  być więcej niż trzy prace klasowe, sprawdziany, testy,  

w ciągu dnia tylko jeden (nie dotyczy to prac przekładanych przez słuchaczy). 

4) słuchacz, który w danym miesiącu wykaże się 100% frekwencją ma prawo do wyboru 

w miesiącu następnym dnia, w którym na wszystkich lekcjach będzie mógł wykorzystać 

dodatkowe nieprzygotowanie. 
5) zwolnienia z lekcji w danym dniu, po uprzednim przedstawieniu pisemnego 

usprawiedliwienia od rodzica. W przeciwnym razie nieobecność tę uważa się za 

nieusprawiedliwioną (samowolne opuszczenie szkoły bez zgody rodziców i dyrekcji 

szkoły). W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się usprawiedliwienie w dzienniku 

elektronicznym przez rodzica, pod warunkiem przesłania usprawiedliwienia w tym 

samym dniu. 
4. Przywileje słuchacza mogą zostać zawieszone, gdy słuchacz szkoły łamie przepisy statutu. 

5. Słuchacz ma obowiązek: 



1) przestrzegać postanowień zawartych w statucie, 

2) uczestniczyć w zajęciach szkolnych w ubiorze godnym, stosownym do okoliczności, 

tzn.: 

a) okrycia wierzchnie słuchacze po wejściu do sali lekcyjnej umieszczają na wieszakach, 

b) na co dzień słuchacz przychodzi na zajęcia szkolne ubrany w strój wygodny, czysty, 

schludny, skromny, niewyzywający i niezagrażający jego bezpieczeństwu, 

c) w dniach uroczystości szkolnych, takich jak: rozpoczęcie roku szkolnego, pasowanie 

na słuchacza,  zakończenie roku szkolnego, próbny i właściwy egzamin maturalny 

oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, klasowa wigilia itp. słuchacza 

obowiązuje strój odświętny, 

d) w czasie zorganizowanych przez szkołę klasowych wyjść do teatru, opery, filharmonii 

i innych ośrodków kultury słuchacza obowiązuje strój odświętny, 

e) słuchacze przygotowujący w szkole apele, akademie, spektakle itp. uroczystości 

szkolne w dniu prezentacji ubrani są stosownie do tematu apelu, akademii czy spekta-

klu. Zaleca się, jeśli nie obowiązuje kostium sceniczny, by był to ubiór odświętny, 

f) członkowie szkolnego pocztu sztandarowego zobowiązani są do występowania  

w stroju galowym zgodnym z zasadami opisanymi w ceremoniale szkolnym, 

g) podczas studniówek szkolnych słuchaczy obowiązuje ubiór odświętny - elegancki, 

szykowny, skromny i niewyzywający, 

h) słuchacz może nosić w szkole skromną biżuterię, tj. zegarek, łańcuszek, wisiorek, 

drobne pierścionki na palcach, drobne kolczyki w uszach. Odzież, ozdoby i pomoce 

szkolne nie mogą zawierać treści związanych ze środkami uzależniającymi, kultem 

śmierci, nie mogą zawierać obraźliwych haseł i zwrotów. 

3) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się 

do nich oraz właściwie zachowywać się w ich trakcie, 

4) usprawiedliwiać nieobecność na pierwszej godzinie wychowawczej po powrocie  

do szkoły, nie później jednak niż po upływie 7 dni. Dopuszcza się następujące formy 

usprawiedliwiania nieobecności słuchacza: 

a)  zaświadczenie lekarskie, 

b)  pisemne usprawiedliwienie z podpisem rodziców, 

c)  ustne w czasie rozmowy rodziców z wychowawcą, 

d)  usprawiedliwienie w dzienniku elektronicznym, 

e) słuchacz pełnoletni może samodzielnie usprawiedliwić nieobecność na zajęciach 

szkolnych składając pisemne oświadczenie o przyczynach nieobecności. 

Oświadczenie słuchacza podlega ocenie nauczyciela-wychowawcy co do okoliczności 

podanych jako powód nieobecności w szkole. Oceny takiej nauczyciel dokonuje  

w oparciu o doświadczenie zawodowe i życiowe oraz znajomość sytuacji słuchacza. 

f) Nieobecności usprawiedliwia wychowawca oddziału. W przypadku przedstawienia 

zaświadczenia po upływie określonego terminu lub przedłożenia sfałszowanego 

dokumentu, wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności. Jeśli 

zostanie stwierdzone sfałszowanie dokumentów stanowiących podstawę 

usprawiedliwienia nieobecności słuchacz otrzymuje karę, 

5) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

6) usunąć lub naprawić szkodę wyrządzoną na terenie szkoły, jeśli był jej sprawcą  

lub bezpośrednio przyczynił się do jej powstania, 

7) przestrzegać zasad kultury współżycia, 

8) dbać o honor i tradycję szkoły, 

9) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, 

10) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom 

starszym oraz pozostałym słuchaczom poprzez używanie zwrotów grzecznościowych; 



w szkole obowiązuje bezwzględny zakaz używania wulgaryzmów, stosowania wobec 

kogokolwiek przemocy słownej, psychicznej lub fizycznej, 

11) przed wydaniem świadectwa ukończenia lub w przypadku przerwania nauki w szkole 

słuchacz zobowiązany jest do rozliczenia się ze szkołą w sposób określony przez 

dyrektora szkoły, potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa. 

12) wyłączać telefon komórkowy oraz inne urządzenia elektroniczne służące do transmisji, 

rejestracji i odtwarzania muzyki, dźwięku lub obrazu na czas trwania wszystkich zajęć 

dydaktycznych. 

13) przestrzegać zakazu: 

a) posiadania i picia alkoholu oraz przebywania pod wpływem alkoholu na terenie szkoły, 

w trakcie wszelkiego rodzaju wyjść szkolnych, wycieczek oraz zabaw klasowych 

i szkolnych, 

b) posiadania, sprzedawania i używania w szkole i poza nią narkotyków, dopalaczy i in-

nych środków odurzających, 

c) opuszczania zajęć edukacyjnych bez zgody nauczyciela (wychowawcy) - szkoła nie od-

powiada za bezpieczeństwo słuchacza, jeśli ten samowolnie opuszcza teren szkoły 

w czasie trwania jego zajęć lekcyjnych, 

d) palenia tytoniu na terenie szkoły oraz posiadania i używania wyrobów zawierających 

nikotynę lub inne substancje (m.in. papierosa elektronicznego); 5 uwag dotyczących 

palenia skutkuje zgłoszeniem tego faktu przez wychowawcę na Policję, 

e) wnoszenia na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych, zagrażających życiu i zdro-

wiu członków społeczności szkolnej, 

f) spożywania posiłków i picia napojów w czasie zajęć edukacyjnych, 

g) przebywania na parkingu szkolnym – za wyjątkiem czynności związanych z przyjazdem 

do i wyjazdem ze szkoły, 

h) zapraszania osób obcych na teren szkoły, 

14) posiadać przy sobie ważna legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości, 

15) za nieprzestrzeganie ww. obowiązków słuchacz otrzymuje kary przewidziane  

w statucie. 

 

 § 57. 1. Słuchacz zwolniony z udziału w zajęciach wychowania fizycznego, drugiego języka 

lub religii ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków: 

1) lekcje z przedmiotów, z których słuchacz ma być zwolniony umieszczone są w planie 

zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu; 

2) rodzice słuchacza wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie 

zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za słuchacza w czasie jego nieobecności  

na zajęciach. 

2. Słuchacz zwolniony z udziału w zajęciach wychowania fizycznego, informatyki, drugiego 

języka lub religii ma obowiązek  uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli 

w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi 

zajęciami lekcyjnymi. Słuchacz może zwrócić się z prośbą do Dyrektora Szkoły  

o możliwość przebywania w tym czasie w bibliotece. 

3. Słuchacz nabiera uprawnień do zwolnienia z udziału w zajęciach wychowania fizycznego, 

drugiego języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły. 

§  58. 1. Uczennicom w ciąży, potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim, szkoła 

udziela pomocy niezbędnej do ukończenia edukacji, w miarę możliwości nie powodując 

opóźnień w zaliczaniu przedmiotów (podstawa prawna: Ustawa o planowaniu rodziny, 

ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży). 

2. Jeżeli ciąża lub poród uniemożliwia klasyfikację śródroczną lub roczną dyrektor szkoły 

wyznacza dodatkowy termin klasyfikacji dogodny dla uczennicy. Termin klasyfikacji nie 



może przypadać później niż 6 miesięcy po terminie klasyfikacji wynikającym z kalendarza 

roku szkolnego i nie później niż w ostatnim dniu roku szkolnego, 

3. W przypadku potwierdzonego stosownym zaświadczeniem lekarskim braku możliwości 

uczestniczenia przez ciężarną uczennicę w zajęciach dydaktycznych, przez okres dłuższy 

niż 3 miesiące, uczennica zostanie decyzją Rady Pedagogicznej urlopowana do końca 

roku szkolnego i może powtarzać klasę w następnym roku szkolnym. 

 

 Rozdział 3 Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych 

 

§ 59. 1. Słuchacz przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne 

służące do transmisji, rejestracji i odtwarzania muzyki, dźwięku lub obrazu na 

odpowiedzialność swoją i rodziców. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu. 

3. W czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych. 

4. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych słuchacz ma obowiązek wyłączyć i schować 

aparat telefoniczny do plecaka, torby itp. 

5. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby 

nagrywanej i fotografowanej, a jeśli ma to miejsce w czasie lekcji dodatkowo konieczna 

jest zgoda nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

6. W przypadku łamania przez słuchacza zakazu używania telefonu na  lekcjach lub na terenie 

szkoły: 

1) nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym; 

2) nauczyciel zobowiązuje słuchacza do zadzwonienia z telefonu słuchacza do rodziców 

w celu przekazania informacji o zaistniałej sytuacji i wspólnej (rodzica i nauczyciela) 

decyzji w sprawie dalszego postępowania;   

7. W przypadku rażącego zachowania i niedostosowania się do poleceń nauczyciela słuchacz 

może otrzymać naganę dyrektora szkoły. 

 

Rozdział 4 Nagrody i kary 

 

§ 60. 1. Słuchacz Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły; 

2) wzorową postawę; 

3) wybitne osiągnięcia; 

4) dzielność i odwagę. 

2. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela,  

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla słuchaczy: 

1) wyróżnienie ustne przez wychowawcę klasy na forum zespołu klasowego, 

2) wyróżnienie pisemne przez wychowawcę klasy, odnotowane w dokumentacji 

klasowej, 

3) wyróżnienie przez dyrektora szkoły, odnotowane w dokumentacji klasowej, 

4) publiczne wyróżnienie przez dyrektora szkoły, odnotowane w dokumentacji klasowej, 

5) list gratulacyjny do rodziców, 

6) nagroda rzeczowa nadana przez dyrektora szkoły 

4. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły. 



5. Odwołanie się od przyznanej nagrody przysługuje słuchaczom, rodzicom oraz osobie 

nagrodzonej. Odwołanie od nagrody wnosi się do osoby, która przyznała nagrodę 

(wychowawca, dyrektor szkoły) w terminie siedmiu dni od ogłoszenia informacji 

o przyznanej nagrodzie, w formie pisemnej. 

6. Odwołanie  rozpatruje  Komisja  w  składzie  wychowawca,  pedagog  szkolny,  w  terminie   

do 14 dni od dnia wniesienia odwołania. 

7. Decyzja komisji jest ostateczna. 

 

§ 61. 1. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) ustne upomnienie przez wychowawcę na forum zespołu klasowego (5 godzin 

nieobecnych nieusprawiedliwionych lub 2 uwagi negatywne wpisane w dzienniku 

lekcyjnym), 

2) prace społeczne na rzecz szkoły pod nadzorem wyznaczonego przez dyrektora 

nauczyciela, 

3) pisemna uwaga wychowawcy w dzienniku lekcyjnym, gdy słuchacz spóźnił się 5 razy 

na zajęcia. Spóźnienie słuchacza do 5 minut nauczyciel odnotowuje w dzienniku 

lekcyjnym jako „S”. Dłuższe spóźnienie w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

również można odnotować jako „S”, 

4) pisemna nagana udzielona przez wychowawcę, odnotowana w dokumentacji klasowej  

(20 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych lub 5 uwag negatywnych wpisanych 

w dzienniku) 

5) pisemna nagana udzielona przez dyrektora szkoły – maksymalnie jedna za jeden rodzaj 

przewinienia-za 50 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych lub 10 uwag 

negatywnych wpisanych w dzienniku. W przypadku braku poprawy we frekwencji  

i w zachowaniu z słuchaczem spisuje się kontrakt, 

6) spisanie kontraktu z słuchaczem, 

7) skreślenie z listy słuchaczy. 

2.   Kara wymierzana jest na wniosek: 

1) wychowawcy, nauczyciela, dyrektora, innego pracownika szkoły, 

2) Rady Pedagogicznej, 

3) innych osób. 

3. Od wymierzonej kary słuchaczowi przysługuje prawo do: 

1) wystąpienia do dyrektora w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze 

z wnioskiem o jej uzasadnienie, 

2) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze  

do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy, 

3) odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu 14 dni  

od daty powiadomienia go o wymierzonej karze. 

 

Rozdział 5 Zasady skreślenia z listy słuchaczy 

 

§ 62. 1.  Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor Zespołu może skreślić słuchacza 

z listy słuchaczy, gdy ten: 

1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego słuchacza szkoły, 

2) naruszył godność, stosował przemoc fizyczną lub psychiczną wobec innego słuchacza, 

nauczyciela lub innego pracownika szkoły, 

3) dopuścił się kradzieży na terenie szkoły lub samowolnego użycia cudzej rzeczy 

ruchomej, 

4) wszedł w kolizję z prawem, 

5) demoralizuje innych słuchaczy, 



6) zniszczył mienie szkoły, mienie innego słuchacza lub pracownika szkoły, 

7) permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły i innych regulaminów 

obowiązujących w szkole, 

8) używa lub rozprowadza na terenie szkoły środki odurzające lub alkohol, 

9) nie usprawiedliwił swojej nieobecności na zajęciach dydaktycznych w ilości 70 godzin, 

licząc od początku danego roku szkolnego, 

10) spowodował z własnej winy zerwanie umowy o praktyczną naukę zawodu, 

11) wszedł nielegalnie w posiadanie danych dotyczących przebiegu nauczania i dokonał ich 

sfałszowania, 

12) wniósł na teren szkoły przedmioty niebezpieczne, zagrażające życiu i zdrowiu członków 

społeczności szkolnej, 

13) złamał choćby jeden warunek regulujący pobyt słuchacza w szkole wynikający  

z podpisanego kontraktu, 

14) miał zły wpływ na innych słuchaczy, 

15) w rażący sposób naruszył zasady tolerancji światopoglądowej, religijnej, rasowej, 

kulturowej, 

16) podejmował świadome działanie zagrażające bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu innych 

osób w szkole, 

17) uniemożliwił realizację procesu dydaktyczno – wychowawczego, dezorganizował życie 

szkoły, 

18) godził w dobre imię szkoły, prezentował niedozwolone postawy wobec innych 

słuchaczy i pracowników szkoły (groźby, obelgi, zastraszanie, wymuszanie), 

19) jako słuchacz pełnoletni, pomimo 2-krotnego pisemnego powiadomienia o braku 

możliwości kontynuacji nauki w szkole nie odebrał dokumentów, 

2. Tryb postępowania w wypadku skreślenia słuchacza z listy słuchaczy określa procedura 

skreślenia z listy słuchaczy: 

1) skreślanie słuchacza z listy słuchaczy jest stosowane wyjątkowo, w szczególnych 

przypadkach, po wykorzystaniu wszystkich możliwości oddziaływania 

wychowawczego na słuchacza, w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2) w sytuacjach, wymagających skreślenia słuchacza z listy słuchaczy należy zachować 

następujący tok postępowania: 

a) Wychowawca klasy przedstawia dyrektorowi szkoły wniosek o rozpoczęcie procedury 

skreślenia słuchacza z listy słuchaczy – załącznik nr 1 procedury. Przed złożeniem 

wniosku wychowawca, w zależności od zaistniałej sytuacji, w szczególności 

zobowiązany jest: 

- sporządzić notatkę służbową o zaistniałym incydencie (zachowaniu, zdarzeniu, 

wykroczeniu), załączając ewentualnie protokół zeznań świadków, 

- sprawdzić, czy dane wykroczenie (zachowanie, zdarzenie, incydent) zostało 

uwzględnione w statucie szkoły jako przypadek, który upoważnia do podjęcia decyzji 

o skreśleniu słuchacza z listy słuchaczy, 

- zebrać wszelkie dowody w sprawie, w tym opinie i wyjaśnienia stron. 

b) Dyrektor szkoły zapoznaje się z dokumentacją dotyczącą słuchacza proponowanego  

do skreślenia. 

c) Dyrektor szkoły powiadamia słuchacza i jego rodziców o wpłynięciu wniosku 

wychowawcy o skreślenie słuchacza z listy słuchaczy – załącznik nr 2 procedury. 

d) Dyrektor szkoły zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej. Na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej należy przedyskutować w szczególności czy wykorzystano wszystkie 

możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na słuchacza, czy słuchacz był 

wcześniej karany innymi karami regulaminowymi i przeprowadzono z nim rozmowy 

ostrzegawcze oraz czy udzielono mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 



Pedagog szkolny przedstawia szczegółową informację dotyczącą słuchacza  

i udzielonej mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przebieg dyskusji 

przeprowadzonej na posiedzeniu Rady Pedagogicznej musi być zaprotokołowany,  

a protokół powinien uwzględniać wszystkie informacje mające wpływ na podjęcie 

uchwały. 

e) Podjęcie uchwały, dotyczącej skreślenia z listy słuchaczy, zgodnie z regulaminem 

Rady Pedagogicznej. Uchwała Rady Pedagogicznej warunkuje wszczęcie 

postępowania. 

f) Dyrektor szkoły informuje słuchacza oraz jego rodziców o rozpoczęciu procedury 

skreślenia słuchacza z listy słuchaczy- załącznik nr 3 procedury. 

g) Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z dokumentacją przedstawia do zaopiniowania - 

załącznik nr 4 procedury - wniosek wychowawcy o skreślenie słuchacza z listy 

słuchaczy. 

h) Dyrektor szkoły przed ostatecznym podjęciem decyzji powinien zgromadzić 

dokumentację potwierdzającą, że zachowanie słuchacza upoważnia do udzielania kary 

skreślenia z listy słuchaczy. Powinna ona zawierać miedzy innymi: 

- notatkę służbową o zaistniałym zdarzeniu (incydencie, zachowaniu, wykroczeniu), 

- ewentualnie protokół zeznań świadków, 

- wszelkie dowody w sprawie, w tym opinie i wyjaśnienia stron (także rodziców 

słuchacza), 

- lista kontrolna nr 1 - załącznik nr 5 procedury, 

- lista kontrolna nr 2- załącznik nr 6 procedury. 

i) Dyrektor szkoły pisemnie powiadamia słuchacza pełnoletniego/rodziców słuchacza 

małoletniego o decyzji dyrektora szkoły dotyczącej skreślenia z listy słuchaczy. 

Dyrektor informuje także słuchacza pełnoletniego/rodziców słuchacza małoletniego  

o prawie do wglądu w dokumentację sprawy oraz o prawie wniesienia odwołania  

od decyzji dyrektora, w tym od rygoru natychmiastowej wykonalności, do organu 

wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji, za pośrednictwem dyrektora szkoły  

w ciągu 14 dni – załącznik nr 7 procedury. 

j) Po wydaniu decyzji słuchacz ma prawo chodzić do szkoły, stronie służy bowiem 

odwołanie. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. 

k) Decyzja wykonywana jest dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie  

lub natychmiast jeżeli decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor 

natychmiastowej wykonalności nadaje się w przypadkach:   

- gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego,   

- dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami,   

- ze względu na ważny interes społeczny,   

- ze względu na wyjątkowy interes strony.   

l) W przypadku słuchacza pełnoletniego decyzję doręcza się za potwierdzeniem. Jeżeli 

słuchacz nie jest pełnoletni, decyzję doręcza się za potwierdzeniem jego rodzicom. 

Jeżeli nie ma możliwości odbioru decyzji osobiście odpowiednio przez słuchacza, 

rodziców, pismo wysyłane jest pocztą - listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. 

m) Jeżeli słuchacz lub jego rodzice wniosą odwołanie, Dyrektor szkoły w terminie 7 dni 

ustosunkowuje się do niego, przeprowadza ponowną analizę sprawy, ewentualnie bada 

nowe fakty. 

n) Jeśli Dyrektor przychyli się do odwołania w całości, wydaje odpowiednią decyzję 

w sprawie na piśmie. 

o) Jeśli Dyrektor podtrzymuje swoją decyzję, w terminie 7 dni jest obowiązany przesłać 

odwołanie wraz z pełną dokumentacją sprawy do organu odwoławczego, który 

ponownie bada sprawę. 



3) osoba wnioskująca o skreślenie słuchacza z listy słuchaczy wypełnia listę kontrolną, 

zgodnie z procedurą skreślenia. Lista kontrolna, prawidłowo wypełniona, stanowi 

podstawę  

do podjęcia ostatecznej decyzji administracyjnej o skreśleniu słuchacza z listy słuchaczy. 

4) decyzja o skreśleniu słuchacza z listy słuchaczy powinna zawierać uzasadnienie, zarówno 

faktyczne (za jaki czyn słuchacz zostaje skreślony), jak i prawne (powołanie na zapis  

w statucie). Wyniki w nauce nie są podstawą do skreślenia z listy słuchaczy. 

3. Dyrektor szkoły może nadać decyzji tryb natychmiastowej wykonalności, po podjęciu 

uchwały przez Radę Pedagogiczną, za przewinienia określone w § 67 ust.2 pkt. 2 litera k. 

4. Słuchacz szkoły, który został skreślony z listy słuchaczy, może zostać przeniesiony do innej, 

tego samego typu szkoły. 

5. Informację o nałożonej karze przekazuje słuchaczowi dyrektor lub wychowawca oddziału 

i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym. 

6. Informację o nałożonych karach, naganie wychowawcy, naganie dyrektora lub skreśleniu 

z listy słuchaczy niepełnoletnich przekazuje rodzicom na piśmie, w ciągu 7 dni, 

wychowawca oddziału. 

7. Od decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy przysługuje słuchaczowi lub rodzicom  

w przypadku słuchacza niepełnoletniego, prawo do odwołania się w terminie 14 dni 

do Śląskiego Kuratora Oświaty. Odwołanie składa się poprzez dyrektora szkoły. 

 

 

DZIAŁ XI Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

Rozdział 1 Ocenianie wewnątrzszkolne – cele, zakres, zasady 

  

§ 63. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. W szkole nie ocenia się 

zachowania. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i zawodowego oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym 

zakresie; 

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

dobrze i jak powinien dalej się uczyć; 

3) udzielanie słuchaczowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce; 

5) monitorowanie bieżącej pracy słuchacza; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych semestralnych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec 

słuchaczy objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole; 

2) ustalanie końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;  



3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;  

4) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane semestralne oceny  

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

5) ustalanie warunków i sposobu przekazywania słuchaczom informacji o postępach  

i trudnościach słuchacza w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania  

i pisemnych prac. 

6. Ocena jest informacją, w jakim stopniu słuchacz spełnił wymagania programowe postawione 

przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.  

§ 64. W ocenianiu obowiązują zasady: 

1) zasada jawności ocen dla słuchacza; 

2) zasada jawności kryteriów – słuchacz zna kryteria oceniania, zakres materiału z każdego 

przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

3) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 

4) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane słuchaczom powinny mieć 

zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen; 

5) zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji  

w oparciu o okresową ewaluację. 

§ 65. Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania słuchaczy: 

1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje słuchaczy o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych 

i końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych wynikających z realizowanego 

programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Opiekun oddziału na początku każdego semestru informuje słuchaczy o warunkach  

i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana semestralnej i końcowej klasyfikacyjnej ocenie. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2  przekazywane i udostępniane są: 

1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu słuchaczy w danym semestrze;  

2) opublikowania informacji na stronie www szkoły w zakładkach pod nazwą 

odpowiedniego przedmiotu – dostęp do informacji nieograniczony; 

3) w trakcie indywidualnych spotkań ze słuchaczami.  

4. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować 

wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

słuchacza, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne 

trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

5. W przypadku słuchacza posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych słuchacza może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

6. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: jesienny i wiosenny.  

7. Datę rozpoczęcia i zakończenia semestrów wyznacza się na podstawie odrębnych przepisów 

dotyczących organizacji roku szkolnego.  

8. Klasyfikowanie i promowanie słuchaczy odbywa się co semestr.  

9. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie, a sprawdzone i ocenione pisemne prace 

udostępnia słuchaczom.  

10. Na wniosek słuchacza dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

semestralnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

słuchacza są udostępniane do wglądu słuchaczowi w obecności nauczyciela lub Dyrektora 

szkoły.  



11. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

słuchacza uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki na semestrze programowo 

wyższym, szkoła umożliwia słuchaczowi uzupełnienie braków.  

12. Słuchacz w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny bieżące i klasyfikacyjne: semestralne  

 i końcowe. 

13. W Szkole oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wystawiane są w wyniku egzaminów 

semestralnych po każdym semestrze. Oceny klasyfikacyjne uzyskane w wyniku 

egzaminów semestralnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę  

do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia Szkoły. 
 

Rozdział 2 Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny z zajęć edukacyjnych. 

 

§ 78. 1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się ocenę  zaproponowaną przez 

nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w statucie Szkoły.   
2. Słuchacz  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny rocznej tylko   

o  jeden  stopień. 
3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby); 
2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 
3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów  

i prac pisemnych; 
4) uzyskanie  ze  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  wyników powyżej 30% 

w przypadku przedmiotów ogólnokształcących i 40% w przypadku przedmiotów 

zawodowych; 
5) skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym  –  

konsultacji  indywidualnych. 
4. Słuchacz ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie 

podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania 

słuchaczy o przewidywanych ocenach rocznych. 
5.  Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.3 pkt 1 i 2, a nauczyciel 

przedmiotu spełnienie wymogów ust. 3 pkt 3, 4 i 5. 
6. W przypadku spełnienia przez słuchacza wszystkich warunków z ust. 3, nauczyciel 

przedmiotu wyraża  zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny. 
7. W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych  w  punkcie  

ust.5,   prośba  słuchacza  zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje 

na podaniu przyczynę jej odrzucenia. 
8. Słuchacz  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  7  dni przed  klasyfikacyjnym 

posiedzeniem  Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela 

przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia 

ocenione poniżej jego oczekiwań. 
9. Sprawdzian,  oceniony  zgodnie  z  przedmiotowym  systemem  oceniania,  zostaje  

dołączony  do  dokumentacji wychowawcy klasy. 
10.  Poprawa oceny rocznej  może  nastąpić jedynie  w przypadku,  gdy sprawdzian został 

zaliczony na  ocenę, o którą ubiega się słuchacz lub ocenę wyższą. 
11. Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  niezależnie  

od  wyników sprawdzianu, do którego przystąpił słuchacz w ramach poprawy. 
 



 

Rozdział 3 Ocenianie z zajęć edukacyjnych 

 

§ 79. Ustala się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy: 

1) pisemne prace klasowe, sprawdziany i testy, 

2) kartkówki (z ostatnich lekcji), 

3) pisemne prace domowe, 

4) kontrola zeszytu przedmiotowego w zakresie sporządzanych notatek z lekcji, 

5) wypowiedzi ustne, 

6) aktywność na lekcji, 

7) dodatkowe prace, wymagające np. samodzielnego odszukiwania informacji w różnych 

źródłach. 

§ 80. 1. Oceny ustala się jako: 
1) oceny bieżące zapisane w procentach; 
2) oceny roczne, wyrażone słownie i zapisane w całości w dzienniku: 

celujący  6, 
bardzo dobry  5, 
dobry   4, 
dostateczny  3, 
dopuszczający  2, 
niedostateczny  1; 

3) oceny śródroczne, zapisane cyfrą: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
2. Zasady bieżącego oceniania: 
1) raz w semestrze słuchacz może być nieprzygotowany do lekcji z uwzględnieniem  

§ 61 ust. 6  pkt 4 (dodatkowe nieprzygotowanie jako nagroda za 100% frekwencję). Fakt 

ten zgłasza przed rozpoczęciem lekcji (nie dotyczy to zapowiedzianych prac klasowych, 

sprawdzianów, testów, kartkówek itp.). Nieprzygotowanie słuchacza nauczyciel 

zapisuje w  dzienniku symbolem „np”. Dopuszcza się również stosowanie innych 

skrótów literowo-cyfrowych: bs – bez stroju, bz – bez zadania lub zeszytu, bpr – bez 

produktów, zw – zwolniony, zal. – zaliczone, bp - brak podręcznika lub ćwiczeń. 

Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje słuchaczy o konsekwencjach braku 

stroju, zadania, zeszytu, produktów, podręcznika czy ćwiczeń. Określa również 

możliwą ilość tych braków w semestrze, 
2) słuchaczowi, który nie pisze pracy klasowej, sprawdzianu, testu itp. lub jest nieobecny 

na zajęciach praktycznych lub zajęciach z wychowania do życia w rodzinie, wpisuje się 

„nb”, 
3) słuchacz nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych na zapowiedzianym sprawdzianie, 

teście, pracy klasowej ma obowiązek zaliczenia go w terminie dodatkowym, nie 

dłuższym niż dwa tygodnie od dnia powrotu do szkoły, w czasie i formie ustalonej przez 

nauczyciela. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na sprawdzianie, teście, 

pracy klasowej nauczyciel ma prawo ocenić wiedzę słuchacza z tego zakresu materiału 

na najbliższych lekcjach czy zajęciach, w formie ustalonej przez nauczyciela; może to 

być forma pisemna lub ustna. W przypadku nieobecności słuchacza na zajęciach 

praktycznych słuchacz zobowiązany jest do zaliczenia ćwiczeń na takich samych 

zasadach jak w przypadku sprawdzianu, 
4) Słuchacz może jednorazowo poprawić ocenę bieżącą, w terminie do dwóch tygodni od 

jej otrzymania, na zasadach ustalonych z nauczycielem, 
5) jeżeli słuchacz przystąpił do poprawy oceny, to tę ocenę zapisuje się w kolumnie 

następującej bezpośrednio po kolumnie z oceną poprawianą (z oznaczeniem kodu 



kolumny literką P np. „PS” – poprawa sprawdzianu, „PK” – poprawa kartkówki, „PZ” 

– poprawa zadania), 
6) prócz ocen bieżących nauczyciel może stosować plusy i minusy. Po otrzymaniu  

5 znaków słuchacz otrzymuje ocenę z wagą 1, przyjmując zasadę, że „+” to 20%, a „-” 

to 0%. Przelicznik wystawiania ocen jest taki sam jak skala ocen, 
7) poszczególnym formom działań na lekcji przypisane są wagi 1, 2, 3 opisane w §81 ust. 

2. 
8) słuchacz nieobecny do 4 dni (nieobecność usprawiedliwiona) może być 

nieprzygotowany do zajęć dwa kolejne dni, powyżej 4 dni – do tygodnia – ale tylko  

z materiału, na którym był nieobecny, 
9) jednodniowe zawody sportowe i inne wyjścia nie zwalniają od przygotowania do zajęć 

w dniu następnym, 
10) praca klasowa, sprawdzian, test itp. (powyżej 3 tematów) powinny być zapowiedziane 

z tygodniowym wyprzedzeniem (poprzedzone wpisem w dzienniku), 
11) słuchacze mogą mieć tylko trzy prace klasowe, sprawdziany, testy w tygodniu, w ciągu 

dnia tylko jedną (nie dotyczy to prac przekładanych przez słuchaczy), 
12) oceny z prac pisemnych obejmujących większą część materiału wpisywane są do 

dziennika kolorem czerwonym, a z krótkich sprawdzianów – kolorem zielonym, 
13) sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności powinien być zróżnicowany i obejmować 

różne formy aktywności słuchacza, np. odpowiedź ustna, praca pisemna, zadanie 

domowe, ćwiczenia, itp. 
14) ustala się minimalną wymaganą ilość ocen bieżących w formie procentowej  

w semestrze z przedmiotu: 
a) 3 oceny– przy jednej godzinie lekcyjnej w tygodniu, 
b) 4 oceny – powyżej jednej godziny lekcyjnej w tygodniu. 

15) każdy nauczyciel ma obowiązek przestrzegania zaleceń Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych i oceniania. 
 

 

 

 

 

§ 81. 1.  W szkole obowiązuje jednolita skala oceniania: 
 

OCENA Przedmioty ogólnokształcące Przedmioty zawodowe 

celujący <96-100%> <96-100%> 

bardzo dobry <85-96%) <85-96%) 

dobry <71-85%) <71-85%) 

dostateczny <50-71%) <50-71%) 

dopuszczający <30-50%) <40-50%) 

niedostateczny 0-30%) 0-40%) 

 

2. W szkole obowiązują następujące wagi dla sprawdzanych umiejętności:  

waga 3 - konkursy, olimpiady, zawody, sprawdziany, testy, projekty i prace 

długoterminowe; waga 2 - kartkówki, odpowiedzi ustne, ćwiczenia praktyczne, projekty  

i prace krótkoterminowe; waga 1 - zadanie domowe, praca na lekcji, aktywność  

i zaangażowanie, ocena treści notatek w zeszycie lub ćwiczeń. 

3. Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych każdy nauczyciel ma do dyspozycji 5%, 

które mogą zostać przyznane słuchaczowi za systematyczna pracę i obowiązkowość lub 

odjęte za ich brak. 



 

§ 82. Wymagania na poszczególne oceny (aby osiągnąć poziom wyższy, słuchacz musi 

opanować treści zawarte w poziomach niższych): 

1) ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który: 
a) nie opanował wiedzy i umiejętności w sposób pozwalający na kontynuację nauki 

na wyższym szczeblu, 
b) nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających 

zastosowania podstawowych umiejętności, 
c) ma braki w wiedzy na tyle duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie przy pomocy 

nauczyciela. 
2) ocenę dopuszczającą otrzymuje słuchacz, który: 

a) ma luki we wiadomościach, jednak przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać polecenie 

wymagające zastosowania umiejętności przewidzianych w programie, 
b) ma braki we wiadomościach, które można usunąć w dłuższym czasie. 

3) ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który: 
a) opanował materiał przewidziany w programie nauczania w stopniu podstawowym, potrafi 

wykonać polecenia o średnim stopniu trudności, 
b) potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji, 
c) stara się i przy niewielkiej pomocy nauczyciela, potrafi rozwiązywać typowe problemy, 

niewykraczające poza poziom podstawowych umiejętności, 
d) w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym. 

4) ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który: 
a) dysponuje wiedzą wymaganą w programie, wykonuje zadania, do których niezbędne są 

umiejętności przewidziane programem nauczania, 
b) jest aktywny w czasie lekcji, potrafi formułować problemy, wskazywać możliwe 

rozwiązania, 
c) potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji, 
d) poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych, umie samodzielnie 

odróżnić przyczyny i skutki, 
e) potrafi zastosować swoją wiedzę w rozwiązywaniu zadań i problemów w typowych 

sytuacjach, 
f) opanował materiał w stopniu zadowalającym.  

5) ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który: 
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, 

dokonuje analizy tekstu, potrafi wnioskować, uogólniać, wykonuje zadania trudne, 

nieschematyczne, 
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować 

posiadaną wiedzę, 
c) sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł 

informacji, potrafi, korzystając ze wskazówek nauczyciela, dotrzeć do innych źródeł 

wiadomości, 
d) wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji, 
e) bierze udział w konkursach, 
f) rozwiązuje dodatkowe zadania, 
g) potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo – skutkowych, 

wykorzystując wiedzę przewidzianą programem z zakresu różnych zajęć 

edukacyjnych. 
6) ocenę celującą otrzymuje słuchacz, który: 



a) pogłębia wiedzę, rozwiązuje zadania złożone i oryginalne, samodzielnie i twórczo 

rozwija własne zainteresowania, osiąga sukcesy poza macierzystą szkołą, 
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, 
c) nie tylko potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela,  

ale również umie samodzielnie zdobywać wiadomości, 
d) systematycznie wzbogaca wiedzę przez czytanie książek i artykułów, 
e) wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązań konkretnych problemów zarówno 

w czasie lekcji, jak i w pracy pozalekcyjnej, 
f) bierze udział w konkursach i olimpiadach i osiąga sukcesy, 
g) jest autorem pracy o dużych wartościach poznawczych i dydaktycznych (wykonanej 

dowolną techniką), 
h) potrafi powiązać zagadnienia poznane na różnych zajęciach edukacyjnych, 
i) wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień, potrafi 

udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem 

samodzielnie nabytej wiedzy. 
§ 83. Zasady poprawiania ocen bieżących, zaliczania sprawdzianów, prac klasowych, 

kontrolnych przez słuchaczy, którzy z powodu nieobecności ich nie pisali w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela określają nauczyciele poszczególnych przedmiotów 

i zapisują w Przedmiotowych Zasadach Oceniania. 
§ 84. Ewaluacja osiągnięć słuchacza będzie prowadzona przez nauczyciela przy zastosowaniu 

metody analitycznej. Nauczyciel, oceniając słuchacza w klasyfikacji śródrocznej i rocznej, 

dokona analizy jego osiągnięć w czterech aspektach: 
1) wiadomości, 

2) umiejętności, 

3) aktywności na lekcji i dyscypliny pracy, 

4) prac dodatkowych związanych z samokształceniem i samodoskonaleniem swoich 

umiejętności, uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych. 

  
§ 85. 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do słuchacza, u którego 

stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

2. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości słuchacza są punktem wyjścia  

do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy 

oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego słuchacza. 

 

§ 86. 1. Na miesiąc przed egzaminami semestralnymi słuchacze są informowani w formie ustnej 

- osobiście lub telefonicznie przez nauczycieli prowadzących poszczególne obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne, czy spełniają warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego.  

2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 

50% czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń  

i prac kontrolnych oceny co najmniej dopuszczające.  

3. Słuchacza, który nie spełnił warunków wymienionych w ust. 8, nie dopuszcza się do 

egzaminu semestralnego i skreśla z listy słuchaczy.  

4. Słuchacz, aby uzyskać pozytywne oceny z obowiązujących zajęć edukacyjnych jest 

zobowiązany do wykonania prac kontrolnych z zakresu wszystkich realizowanych zajęć 

edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania dla danego semestru i uzyskania 



pozytywnych ocen.  

5. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej jest obowiązany 

wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, drugą pracę 

kontrolną.  

6. Słuchacze składają prace kontrolne zgodnie z harmonogramem podanym na początku 

każdego semestru.  

7. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić prace w ciągu dwóch tygodni, ocenić i udostępnić 

słuchaczom do wglądu. 

 

Rozdział 4 Egzaminy semestralne 

§ 87. 1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole są egzaminy semestralne przeprowadzane  

z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania.  

2. Słuchacz przystępuje w każdym semestrze do egzaminów semestralnych, w formie pisemnej 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego podstawowych 

dla zawodu, w którym się kształci.  

3. Wyboru obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego 

podstawowych dla zawodu, o których mowa w ust. 2, dokonuje rada pedagogiczna. 

Informację  

o wybranych zajęciach podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym 

semestrze.  

4. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie pisemnej, ustnej 

lub w formie zadań praktycznych. Wyboru formy egzaminu semestralnego dokonuje rada 

pedagogiczna, uwzględniając specyfikę danych zajęć edukacyjnych. Informację o formie 

egzaminu podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym 

semestrze.   

5. Na egzamin pisemny przeznacza się 90 minut.  

6. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli w części 

pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą.  

7. Zwolnienie z egzaminu ustnego jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego 

i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną 

uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego.  

8. O terminach egzaminów semestralnych z danych zajęć edukacyjnych nauczyciel powiadamia 

słuchaczy na początku każdego semestru.  

9. Egzamin semestralny w formie pisemnej przeprowadza się na podstawie zadań 

przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. 

10. Egzamin semestralny w formie ustnej przeprowadza się na podstawie zadań 

przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Liczba 

zestawów musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących do egzaminu. Słuchacz 

losuje jeden zestaw.  

11. Egzamin semestralny w formie zadania praktycznego przeprowadza się na podstawie zadań 

przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Słuchacz 

losuje jedno zadanie. 

12. Egzamin z wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

13. Semestralną ocenę klasyfikacyjną z praktyk zawodowych ustala opiekun praktyk 

zawodowych. 

14. Słuchacz może zdawać w ciągu jednego dnia nie więcej niż trzy egzaminy semestralne. 

15. Prace pisemne z egzaminów semestralnych przechowuje się w Szkole przez dwa lata. 



16. Z przeprowadzonego egzaminu semestralnego nauczyciel egzaminujący sporządza protokół 

zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imię  

i nazwisko nauczyciela egzaminującego, termin egzaminu, imiona i nazwiska słuchaczy, 

którzy przystąpili do egzaminu, zadania i oceny klasyfikacyjne uzyskane przez 

poszczególnych słuchaczy. Do protokołu dołącza się prace pisemne (w przypadku 

egzaminu w formie pisemnej), zestawy zadań (w przypadku egzaminu w formie ustnej) 

oraz wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania wraz ze zwięzłą informacją  

a wykonaniu zadań praktycznych (w przypadku egzaminu w formie zadania 

praktycznego). Protokół jest przechowywany zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

17. Słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu 

semestralnego w terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym 

przez Dyrektora Szkoły. 

18. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 17, wyznacza się po zakończeniu semestru 

jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie 

później niż do dnia 31 sierpnia. 

 

Rozdział 5 Egzamin poprawkowy 

§ 88. 1. Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej 

oceny z dwóch egzaminów semestralnych. 

2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po 

zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego i po zakończeniu 

semestru wiosennego - nie później niż do dnia 31 sierpnia. 

4. Egzamin poprawkowy z zajęć edukacyjnych, z których przewidziany jest egzamin 

semestralny w formie pisemnej przeprowadza się w formie pisemnej, z pozostałych zajęć 

edukacyjnych w formie ustnej. 

5. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego. 

6. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi 

wyznaczono dodatkowy termin egzaminu semestralnego. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę 

zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imię i nazwisko nauczyciela 

egzaminującego, termin egzaminu, imiona i nazwisko słuchacza, który przystąpił  

do egzaminu, zadania i oceny klasyfikacyjne. Do protokołu dołącza się prace pisemne  

(w przypadku egzaminu w formie pisemnej), lub informacje o ustnych odpowiedziach  

(w przypadku egzaminu w formie ustnej) i zwięzłą informację o wykonaniu przez 

słuchacza zadania praktycznego (w przypadku egzaminu w formie zadania praktycznego). 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza. 

8. Słuchacza, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy Dyrektor Szkoły 

skreśla w drodze decyzji z listy słuchaczy. 

9. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, Dyrektor Szkoły, na pisemny wniosek 

słuchacza, może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru. 

10. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. 

11. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 słuchacz składa do Dyrektora Szkoły, nie później niż  

w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały w sprawie 

klasyfikacji i promocji słuchaczy. 

12. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, nie później niż do końca sierpnia lub odpowiednio — do końca lutego. 



13. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na 

dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać 

wymaganiom edukacyjnym według pełnej skali ocen. W przypadku słuchacza, dla którego 

nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania 

egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne słuchacza. 

14. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.  

 

Rozdział 6 Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym 

§ 89. 1. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że semestralna 

lub końcowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie  

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

3. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że ocena semestralna lub ocena końcowa 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa  

dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która przeprowadza  

sprawdzian  wiadomości i umiejętności słuchacza,  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  

ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  

4. W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Szkoły  – jako 

przewodniczący  komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia  edukacyjne.  

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy  komisji 

na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W takim  

przypadku, Dyrektor  Szkoły  powołuje  innego nauczyciela  prowadzącego  takie  same  

zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa  

od ustalonej wcześniej oceny. 

7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny z zajęć 

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu,  

zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik 

do arkusza ocen słuchacza.  

9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 8, dołącza się pisemne prace słuchacza i  zwięzłą  

informację  o  ustnych odpowiedziach słuchacza.  

10. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,  

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

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu ze słuchaczem.  

 



Rozdział 7 Egzamin klasyfikacyjny  

§ 90. 1. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać słuchacz przyjmowany do szkoły na semestr 

programowo wyższy, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu przyjmowania 

uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu w szkoły do innych. 

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

3. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych - jako 

przewodniczący komisji w obecności wskazanego przez Dyrektora nauczyciela takich 

samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

5. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska 

nauczycieli, o których mowa w ust. 4, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu 

klasyfikacyjnego oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu, stanowiącego 

załącznik do arkusza ocen słuchacza, dołącza się pisemne prace słuchacza, zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach słuchacza i zwięzłą informacje o wykonaniu przez 

słuchacza zadania praktycznego.  

6. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

§ 91. Na pisemny wniosek  złożony przez słuchacza, w sekretariacie szkoły lub za pomocą 

elektronicznej skrzynki podawczej, dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu semestralnego, egzaminu poprawkowego, oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania słuchacza będzie udostępniana do wglądu w szkole odpowiednio temu słuchaczowi 

w ciągu 14 dni. 

 

Rozdział 8 Egzamin zawodowy 

§ 92. 1. Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności                            

z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej 

kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. 

2. Terminy przystępowania do egzaminów zawodowych ustala dyrektor szkoły                                                     

z uwzględnieniem ramowych planów nauczania kształcenia zawodowego w poszczególnych 

semestrach. 

3. Przystąpienie słuchacza do egzaminu zawodowego odpowiednio w danym semestrze 

jest obowiązkowe, z zastrzeżeniem ust. 8 i 11. 

4. Słuchacz albo absolwent, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność może przystąpić do egzaminu zawodowego  

w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego 

orzeczenia. 

5. Słuchacz albo absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem 

społecznym może przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do jego 

potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających odpowiednio,  

na podstawie tego orzeczenia. 

6. Słuchacz posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania albo absolwent, 

który w danym semestrze przystępuje do egzaminu zawodowego, posiadał orzeczenie  

o potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić do egzaminu zawodowego  



w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia. 

7. Dyrektor szkoły albo upoważniony nauczyciel informuje na piśmie słuchacza,  

w przypadku niepełnoletniego słuchacza – jego rodziców, albo absolwenta o wskazanych 

sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego do jego 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. 

8. Słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił w terminie 

głównym do egzaminu części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego lub 

przerwał egzamin zawodowy z części pisemnej lub praktycznej, przystępuje do części 

pisemnej lub części praktycznej tego egzaminu w terminie dodatkowym na udokumentowany 

wniosek, w przypadku słuchacza niepełnoletniego – jego rodziców.  

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 składa się do dyrektora szkoły, do której uczęszcza 

słuchacz nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna 

egzaminu zawodowego. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego 

dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia 

po otrzymaniu wniosku.  

10. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje wniosek w terminie 2 dni  

od dnia jego otrzymania. Decyzja dyrektora OKE jest ostateczna. 

11. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w terminie 

dodatkowym, dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek ucznia lub rodzica ucznia 

niepełnoletniego może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego 

lub jego części. 

12. Za organizację i przebieg egzaminu zawodowego odpowiada dyrektor szkoły. 

 

Rozdział 9 Zasady zwalniania słuchaczy z obowiązkowych zajęć  

 

§ 93. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z informatyki na podstawie opinii o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć z informatyki przekracza ponad 50% ogólnej liczby 

zajęć i nie ma podstaw do ustalenia oceny semestralnej w dokumentacji pedagogicznej wpisuje  

się  „zwolniona” lub „ zwolniony”. 

§ 94. Dyrektor Szkoły zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu  

w całości jeżeli przedłoży on: 

1) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu 

zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo 

równorzędne, świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodzie, w którym 

się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – stronie umowy Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji 

Szwajcarskiej lub  

2) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie,  

3) w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia 

przewidzianemu dla danego zawodu;  

§ 95. 1. Dyrektor Szkoły może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki 

zawodu w części, jeżeli przedłoży on:  

1) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu 

zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo 



równorzędne, świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski, świadectwo 

potwierdzające kwalifikację w zawodzie, certyfikat kwalifikacji zawodowej, dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy – w zawodzie 

wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, lub dokument równorzędny 

wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy  

o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub  

2) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, 

w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia 

przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci, lub 

3)   zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie,  

w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się 

kształci. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych podstawy 

przedsiębiorczości, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej 

lub ponadgimnazjalnej potwierdzające zrealizowanie tych zajęć.  

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, przedkłada się dyrektorowi szkoły  

w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu.  

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może nastąpić po ustaleniu przez dyrektora 

szkoły wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym słuchacz się 

kształci, i dla zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu. 

5. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, 

uzupełnia pozostałą część praktycznej nauki zawodu. Dyrektor szkoły policealnej 

zapewnia warunki i określa sposób realizacji pozostałej części praktycznej nauki zawodu.  

6. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia 

praktycznej nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio:  

1) „zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu” albo „zwolniona w całości  

z praktycznej nauki zawodu”,  

2) „zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu” albo „zwolniona w części z praktycznej 

nauki zawodu” – oraz podstawę prawną zwolnienia.  

Rozdział 10 Promowanie słuchaczy 

§ 96. 1. W Szkole oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wystawiane są w wyniku 

egzaminów semestralnych po każdym semestrze. Oceny klasyfikacyjne uzyskane w wyniku 

egzaminów semestralnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz przystąpienie  

do egzaminu zawodowego, jeżeli ten był przeprowadzany w danym semestrze, z zastrzeżeniem  

§ 100, stanowią podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy. 

2. Niepełnoletnie słuchacz, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1 powtarza ostatni 

semestr. 

3. Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania nauki 

zalicza, się zajęcia edukacyjne, z których poprzednio uzyskał ocenę klasyfikacyjną wyższą 

od niedostatecznej i zwalnia z obowiązku uczęszczania na nie. 

4. W przypadku, a którym mowa powyżej, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się 

„zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" lub „zwolniona z obowiązku 

uczęszczania na zajęcia" oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne 

z otrzymaniem oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu zgodnej z wynikiem 

uzyskanym przez słuchacza uprzednio.  

5. Odpowiedzialnymi za prawidłową realizację ustaleń zawartych w wewnątrzszkolnym 

ocenianiu w Szkole są: 



1) Dyrekcja Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna współpracująca z Samorządem Słuchaczy. 

 

Rozdział 11 Ukończenie szkoły 

§ 97. 1. Słuchacz kończy Szkołę, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 

semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane  

w wyniku egzaminów semestralnych w semestrze programowo najwyższym oraz 

semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole danego typu, 

uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił  

do egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, 

z zastrzeżeniem § 93. 

2. Słuchacz lub absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego składa 

pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego w danym 

zawodzie. 

3. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu zawodowego określają odrębne przepisy. 

4. Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje 

w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 
 

 

DZIAŁ XII Warunki bezpiecznego pobytu słuchaczy w szkole 

 

Rozdział 1 Ogólne zasady bezpiecznego pobytu słuchaczy w szkole 

 

§98. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz 

innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, na terenie szkoły mogą 

przebywać członkowie społeczności szkolnej oraz inne osoby po zgłoszeniu tego faktu, 

podaniu celu pobytu i uzyskaniu zgody.   
2.    Wszyscy słuchacze mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli 

dyżurujących oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, 

korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych. 
3.   Szkoła zapewnia słuchaczom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 

organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie 

wycieczek. 
4. Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo 

słuchaczy odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również 

do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym 

miejsce podczas zajęć; 

5. Podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie  

z harmonogramem dyżurów; 

6. Podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i  bezpieczeństwo 

słuchaczy ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - 

kierownik wycieczki wraz z opiekunami. 

7. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki, 

fizyki, chemii, warsztaty szkolne i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik 

odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) 

i na początku roku zapoznaje z nim słuchaczy. 



8. W celu poprawy stanu bezpieczeństwa dopuszcza się zastosowanie systemu monitoringu.  

9. W zakresie bezpieczeństwa szkoła na stałe współpracuje z policją. 

10. Słuchacza może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę 

zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły. 

11. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić 

słuchaczy z ostatnich.  

12. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod 

warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik 

szkoły.  

13. W razie zaistnienia wypadku Słuchacza nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia 

pielęgniarkę szkolną, szkolnego inspektora bhp oraz Dyrektora Szkoły.  

14. Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie 

ratunkowe  (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.  

15. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator  

i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny. 
 

Rozdział 2 Procedury postępowania w przypadku zagrożenia   

§99. W Szkole obowiązują procedury postępowania nauczycieli i metod współpracy szkoły 

z policją w sytuacjach zagrożenia demoralizacją młodzieży oraz procedury postepowania  

w sytuacjach szczególnych, stosowane w celu: 
1) usprawnienia i zwiększenia skuteczności oddziaływań wychowawczych szkoły, 

2) pomocy w sytuacjach trudnych, 

3) wskazania działań naprawczych (korekcyjnych, terapeutycznych), 

4) zapobiegania powtarzaniu się zachowań niepożądanych poprzez wskazanie działań 

profilaktycznych, 

5) wypracowania metod współpracy ze środowiskiem rodzinnym słuchacza. 

 

Rozdział 3 Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa słuchaczy. 

 

§ 100. 1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni 

za bezpieczeństwo i zdrowie słuchaczy w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza 

szkołą, organizowanych przez nią. 

2. Sprawowanie opieki nad słuchaczami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez: 

1) systematyczne kontrolowanie obecności słuchaczy na każdej lekcji i zajęciach 

dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji; 

2) uświadomienie słuchaczom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im, 

3) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia 

(dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły); 

4) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania słuchaczy stanowiące 

zagrożenie dla bezpieczeństwa słuchaczy; 

5) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły; 

6) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 

słuchaczy 

3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę, 

w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować 

w „zeszycie wypadków”, znajdującym się w sekretariacie szkoły). 



4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je 

przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły. 

5. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli 

wychowania fizycznego oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki 

niezbędne  

do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. 

6. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają 

przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

7. Udział słuchaczy w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po 

zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki 

ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych 

warunków pracy. 

 

DZIAŁ XIII Ceremoniał szkolny 

§101. Ceremoniał szkolny opisany jest w Statucie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – 

Dział III. 

 

DZIAŁ XIV Postanowienia końcowe 

 

Rozdział 1 Przepisy uzupełniające 

§102. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

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

3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

4. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów i zadań,  

nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami 

wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty 

 

Rozdział 2 Dokonywanie zmian w statucie szkoły 

§103. 1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy: 

1) dyrektora szkoły jako przewodniczącego Rady; 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3) rady rodziców; 

4) organu prowadzącego szkołę; 

5) na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

2. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie Szkoły jest Rada Pedagogiczna. 

Zmiana statutu odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

3. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały. 

4. W przypadku zmiany (nowelizacji) przepisów przywołanych w niniejszym statucie, nowy 

stan prawny będzie obowiązywał odpowiednio. 

5. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 

§ 104. Dyrektor Zespołu Szkół ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie 

ujętych w statucie. 

 

  

 


