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ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Nazwa szkoły: Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza 

Wielkiego w Siedlcach. 

2. Siedziba Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach mieści się 

pod adresem: ul. Bema 4, 08-110 Siedlce. 

3. Szkoła prowadzi oddziały jedno i wielozawodowe dla uczniów Technikum nr 4 w zawodach: 

1) technik architektury krajobrazu  314202 

2) technik rolnik 314207 

3) technik agrobiznesu 331402 

4) technik technologii żywności 314403 

5) technik inżynierii środowiska i mielioracji 311208 

6) technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515 

7) technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 

4. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o: 

1) uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w klasach Technikum nr 4; 

2) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

3) nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły 

oraz wychowawcę internatu; 

4) szkole – należy przez to rozumieć Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach. 

§ 2 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Siedlce. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 

§ 3 
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1. Technikum nr 4 w Siedlcach jest jednostką budżetową. 

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

przepisy. 

3. Szkoła używa pieczęci urzędowej oraz tablic z nazwą szkoły zgodnie z przepisami w sprawie 

tablic i pieczęci urzędowych. 

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

5. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania 

ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za wymienione czynności 

określają odrębne przepisy. 

6. Szkoła prowadzi stronę internetową oraz Biuletyn Informacji Publicznej pod adresem: 

www.zspnr4.com.pl 

§ 4 

1. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie obowiązku nauki oraz prawa do nauki  

dla młodzieży. 

2. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły określają odrębne przepisy. 

3. Ukończenie nauki w Technikum nr 4 umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły  

oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wyodrębnione w nauczanych za-

wodach. 

4. Warunkiem uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest zdanie egza-

minu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na podstawie odrębnych przepisów. 

5. Szkoła może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, w których prowadzi 

kształcenie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych liczbę słuchaczy ustala się zgodnie  

z właściwymi przepisami w porozumieniu z organem prowadzącym. 

6. Podział na grupy jest obowiązkowy według przepisów ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania i następuje na podstawie decyzji organu prowadzącego szkołę. 

7. Przy szkole zorganizowany jest internat dla uczniów uczących się poza miejscem zamieszka-

nia. Zasady funkcjonowania internatu określa Regulamin internatu. 

8. Przy szkole zorganizowane jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcach. Zasady funk-

cjonowania schroniska określa jego statut. 
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ROZDZIAŁ 2 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 5 

Cele szkoły 

1. Całokształt działania szkoły opiera się na dążeniu do wprowadzenia uczniów w świat wiedzy  

i dbaniu o ich harmonijny rozwój poprzez: 

1) przyswojenie podstawowego zasobu wiadomości pozwalających zrozumieć otaczający 

świat; 

2) zdobycie umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania 

zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we 

współczesnym świecie. 

2. Szkoła realizuje szczegółowe cele i zadania określone w podstawie programowej dla techni-

kum, zgodnie ze swym charakterem opisanym w statucie. 

3. Szkoła przygotowuje uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz świadectwa doj-

rzałości. 

4. Szkoła wyposaża uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament wy-

kształcenia, umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki zróżnicowanych kwalifikacji za-

wodowych oraz umożliwiający kontynuację kształcenia na studiach wyższych, a następnie jej 

późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie poprzez przygotowanie do samokształcenia. 

5. Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne, w tym: 

1) szkolny zestaw programów nauczania kształcenia ogólnego, który, uwzględniając wymiar 

wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) szkolny zestaw programów kształcenia w zawodzie; 

3) program wychowawczo–profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie  

treści i działania o charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze profilaktycz-

nym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

6. Szkoła kształtuje i utrwala u uczniów pozytywny stosunek do obowiązków zawodowych,  

sumiennej pracy i współdziałania w zespole, rozwija kompetencje i umiejętności społeczne  

w oparciu o zasady etyki zawodowej i szacunku do drugiego człowieka. 

7. Szkoła wspiera przedsiębiorczość i samodzielność w podejmowaniu decyzji zawodowych. 

Sprzyja rozwojowi osobowości słuchaczy i kształtuje postawy aktywności obywatelskiej. 
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8. Szkoła, dążąc do osiągania jak najwyższych wyników nauczania, stosuje innowacyjne rozwią-

zania programowe, organizacyjne i metodyczne. 

9. Szkoła dąży do połączenia u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne 

dla samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz  

zatrudnienia. 

10. Szkoła organizuje kształcenie w zawodzie. Czas trwania nauki w poszczególnych zawodach 

wynosi 4 lata, a od 1 września 2019 r. 5 lat. 

11. W szkole funkcjonuje Regulamin praktycznej nauki zawodu, który określa zasady realizacji 

kształcenia praktycznego. 

§ 6 

Zadania szkoły 

1. Zadaniem szkoły jest w szczególności: 

1) pełna realizacja programów nauczania; 

2) dostosowanie treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofi-

zycznych uczniów; 

3) organizacja praktycznej nauki zawodu; 

4) pełna realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego, promującego zdrowy styl ży-

cia i skutecznie zapobiegających współczesnym zagrożeniom wraz z diagnozą; 

5) organizowanie na życzenie rodziców nauki religii i etyki oraz zajęć z zakresu wychowania 

do życia w rodzinie, 

6) organizowanie nauki języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy; 

7) organizowanie zajęć języka mniejszości narodowej, języka etnicznego, języka regionalne-

go oraz gwarantowanie podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, języko-

wej i religijnej; 

8) udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

9) organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością (uczniów nie-

pełnosprawnych), uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznych i uczniów niedo-

stosowanych społecznie;  

10) umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań i uzdolnień; 

11) organizowanie indywidualnego programu lub toku nauki uczniom o szczególnych uzdol-

nieniach; 

12)  udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 
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13)  zapewnienie możliwości korzystania z: 

a) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem (w tym pracowni obróbki ręcz-

nej); 

b) pracowni zawodowych; 

c) biblioteki z czytelnią multimedialną; 

d) urządzeń sportowych, sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego; 

e) „Orlika” z zapleczem sanitarnym; 

f) pracowni komputerowych z dostępem do Internetu; 

g) pozostałych sal lekcyjnych. 

14) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć szkolnych; 

15) zapewnienie warunków do kulturalnego i bezpiecznego spożywania posiłków. 

2. Cele i zadania szkoły realizowane są w atmosferze wzajemnego zaufania przez wszystkich 

pracowników szkoły we współpracy z rodzicami. 

3. Dążenie do wysokiej jakości wykonania zadań szkoły.  

4. Doskonalenie i rozwój zawodowy pracowników szkoły.  

§ 7 

Wychowanie i profilaktyka w szkole 

1. Wychowanie i profilaktyka w szkole polega na współpracy nauczycieli i rodziców w dążeniu 

do: 

1) rozwijania u uczniów zintegrowanej, dojrzałej osobowości z uwzględnieniem ich indywi-

dualnych potrzeb; 

2) ochrony uczniów przed zagrożeniami, jakie niesie otaczający świat. 

2. Celami działań wychowawczo profilaktycznych szkoły jest: 

1) wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości, a także w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, fizycznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym, duchowym; 

2) rozwijanie wiedzy o problemach cywilizacyjnych współczesnego świata oraz 

o możliwościach i potrzebie ich rozwiązywania. 

3. Zadaniem szkoły w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym jest: 

1) pełna realizacja celów i zadań wychowawczo-profilaktycznych zawartych w podstawach 

programowych przez wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły; 

2) towarzyszenie uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdobywaniu wiedzy o aktualnych  

zagrożeniach, które mogą zaburzyć procesy wychowawcze uczniów; 
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3) przestrzeganie w organizacji pracy szkoły zasad promocji i ochrony zdrowia; 

4) skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego. 

4. Komisja do opracowania programu wychowaczo-profilaktycznego w porozumieniu z Radą 

Rodziców opracowuje, na każdy rok szkolny, diagnozę potrzeb i problemów społeczności 

szkolnej. 

5. Zespół nauczycieli do spraw wychowania i profilaktyki, z uwzględnieniem diagnozy, o której 

mowa w ust. 4, opracowuje na każdy rok szkolny aktualizację programu wychowawczo-

profilaktycznego. 

6. Zasady przyjmowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz jego aktualiza-

cji na dany rok szkolny określają odrębne przepisy. 

7. Szkoła organizuje systemowe doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców  

i nauczycieli zgodnie z priorytetami MEN na dany rok szkolny. 

§ 8 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole 

1. W celu wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania im warunków do aktywne-

go i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowisku lokalnym, szkoła organizuje pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom w szkole polega na rozpoznawaniu  

i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych, a także na roz-

poznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych 

wpływających na funkcjonowanie w szkole. 

3. Szkoła prowadzi działania zmierzające do wieloaspektowego rozpoznania potrzeb uczniów  

we współpracy z rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami 

wspomagającymi. 

4. Nauczyciele i specjaliści, w toku bieżącej pracy prowadzą obserwację pedagogiczną  

w celu rozpoznania u uczniów szczególnych uzdolnień bądź trudności w uczeniu się. 

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

możliwości psychofizyczne, wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczy-

ciele i specjaliści udzielają mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy 

i informują o tym wychowawcę. 

6. Wychowawca informuje o rozpoznanych potrzebach ucznia jego rodziców, prawnych opieku-

nów i koordynuje wraz z pedagogiem i psychologiem pomoc psychologiczno-pedagogiczną w 

ramach zintegrowanych działań nauczycieli w toku bieżącej pracy z uczniem. 
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7. Wychowawcy koordynują pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Organizują spotkania z nau-

czycielami uczącymi i specjalistami w obecności uczniów niepełnoletnich. Dwa razy w roku 

dokonywana jest ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i 

formułowane są  wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę ich funkcjo-

nowania ucznia. 

8. Szkoła włącza w proces oceny funkcjonowania ucznia jego rodziców, prawnych opiekunów, 

specjalistów i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, a zalecenia wynikające 

z oceny skuteczności podejmowanych działań są elementem budowania strategii pracy z da-

nym uczniem realizowanej w szkole i w domu. 

9. W przypadku niezadowalających efektów udzielanego wsparcia w szkole, dyrektor, wycho-

wawca, nauczyciel, pedagog lub psycholog, w porozumieniu z rodzicami zwraca się do  

poradni psychologiczno-pedagogicznej o dokonanie diagnozy specjalistycznej i pomoc  

w zaplanowaniu adekwatnego do potrzeb ucznia wsparcia. 

10. Szczegółowe zasady organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

szkołach określają odrębne przepisy. 

11. Szkoła organizuje i udziela rodzicom, prawnym opiekunom uczniów oraz nauczycielom 

pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegająca na wspieraniu ich w rozwiązywaniu pro-

blemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowaw-

czych. 

12. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieod-

płatne. 

13. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udziela w trakcie bieżącej pracy  

z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

4) zajęć specjalistycznych (rewalidacyjnych); 

5) porad i konsultacji; 

6) warsztatów. 

14. Plan działań wspierających nauczycieli i rodziców, prawnych opiekunów w rozwiązywa-

niu problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz rozwijania ich umiejętności na każdy rok 

szkolny opracowuje pedagog szkolny. 
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§ 9 

Kształcenie specjalne 

1. Szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych spo-

łecznie  i zagrożonych  niedostosowaniem społecznym w formie kształcenia specjalnego w 

integracji ze środowiskiem szkolnym. 

2. Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia: 

1) realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego  

zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) dostosowanie przestrzeni szkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb eduka-

cyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów; 

3) zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym zajęcia rewalidacyjne lub socjotera-

peutyczne; 

4) dostosowanie wymagań edukacyjnych do zdiagnozowanych możliwości ucznia. 

3. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostoso-

wanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym określają odrębne przepisy. 

§ 10 

Mniejszości narodowe i etniczne oraz obywatele innych państw w szkole 

1. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę  

w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki  

i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

2. Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem 

szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kul-

turowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za gra-

nicą. 

3. Uczniowie należący do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej 

się językiem regionalnym i korzystają z zajęć umożliwiających podtrzymywanie i rozwijanie 

poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej na warunkach określonych w odręb-

nych przepisach.  
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§ 11 

Religia i etyka w szkole 

1. Szkoła organizuje zajęcia z religii i etyki. 

2. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii oraz etyki jest życzenie wyrażone przez rodzica, 

prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia w formie pisemnego oświadczenia. Wzór w 

Szablonach dokumentów szkolnych. 

3. Życzenie udziału w zajęciach z religii oraz etyki wyrażone raz nie musi być ponawiane  

w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w dowolnym momencie. 

4. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów niekorzystających z zajęć religii oraz  

etyki. 

5. Zasady organizacji religii i etyki określają odrębne przepisy. 

§ 12 

Wychowanie do życia w rodzinie 

1. Dla uczniów klas pierwszych szkoła organizuje zajęcia wychowania do życia w rodzinie. 

2. Udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy. 

3. Uczeń nie uczestniczy w zajęciach, jeżeli rodzic zgłosi pisemnie dyrektorowi rezygnację  

z tych zajęć. Wzór oświadczenia znajduje się w Szablonach dokumentów szkolnych. 

4. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów niekorzystających z zajęć wychowania do 

życia w rodzinie. 

5. Zasady organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie określają odrębne przepisy. 

§ 13 

Rozwój ucznia 

1. Szkoła wspiera uczniów w odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz uzdolnień poprzez: 

1) stymulowanie aktywności i kreatywności; 

2) budowanie wiary we własne możliwości; 

3) promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli. 

2. Uczniowie mają możliwość: 

1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) uzyskania od nauczycieli pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad; 
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3) udziału w projektach edukacyjnych; 

4) indywidualnej pracy na lekcji oraz indywidualnych zadań domowych; 

5) realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki na podstawie 

odrębnych przepisów. 

3. Diagnozę potrzeb uczniów w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych przeprowadza się 

 na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu. Zainteresowane osoby wpisywane są  na listę 

zajęć znajdującą się w dzienniku elektronicznym. 

§ 14 

Bezpieczeństwo w szkole 

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i opieki,  

a w szczególności: 

1) utrzymanie pomieszczeń szkolnych i wyposażenia w pełnej sprawności i czystości; 

2) dostosowanie planu zajęć szkolnych do zasad higieny pracy umysłowej; 

3) zapewnienie pięciominutowych przerw i dwóch piętnastominutowych przerw w zaję-

ciach; 

4) zapewnienie dwudziestominutowej przerwy obiadowej; 

5) nieograniczony dostęp do wody pitnej; 

6) nieograniczony dostęp do środków czystości. 

2. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia do szkoły  

do momentu jej opuszczenia. 

3. Za bezpieczeństwo ucznia korzystającego z zajęć organizowanych na terenie szkoły przez 

inne podmioty odpowiadają te podmioty. 

4. Dyrektor decyduje o miejscu przebywania uczniów w czasie pobytu w szkole, a także o tym, 

jaki jest porządek i organizacja zajęć. 

5. O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów zobowiązani są dbać wszyscy pracownicy 

szkoły zgodnie z zakresem obowiązków oraz uprawnień. 

6. Dyrektor we współpracy z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, w drodze zarządzenia, okre-

śla warunki miejsce na ceku zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole 

z uwzględnieniem: 

1) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych, 

z uwzględnieniem opieki nad uczniami, którzy nie korzystają z zajęć ujętych 

w tygodniowym rozkładzie zajęć; 



14 

 

2) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie przerw w zajęciach szkolnych oraz przed 

zajęciami szkolnymi; 

3) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć pozalekcyjnych. 

7. Zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez pozaszkolnych, imprez  

turystycznych określają odrębne przepisy. Szczegóły w Regulaminie wycieczek szkolnych. 

8. Szkoła zapewnia zorganizowaną opiekę poza zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi 

przewidzianymi w organizacji roku szkolnego w formie zajęć w świetlicy szkolnej na wa-

runkach określonych w rozdziale 4. 

9. Dyrektor w uzgodnieniu z Radą Rodziców, w drodze zarządzenia, określa zasady organiza-

cji zajęć opiekuńczych w czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych, w tym w czasie prze-

rwy świątecznej. 

10. Elementem wspomagającym działania szkoły w zapewnieniu uczniom i pracownikom szko-

ły bezpieczeństwa jest system monitoringu wizyjnego. 

11. W szkole zatrudniony jest koordynator ds. bezpieczeństwa, którego zadaniem jest diagno-

zowanie oraz integrowanie działań na rzecz podnoszenia jakości bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w szkole. 

§ 15 

Pomoc materialna uczniom 

1. Pomoc materialna ma charakter socjalny lub motywacyjny. 

2. Uczniom jest udzielana pomoc materialna o charakterze socjalnym według regulaminu ustalo-

nego przez organ prowadzący: 

1) stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej 

(zakres pomocy wynika z Uchwały Nr XXXII/395/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 

sierpnia 2008 r. stypendium może być udzielone na wniosek dyrektora szkoły; 

2) stypendium o charakterze motywacyjnym, przyznaje Prezes Rady Ministrów, tryb przy-

znawania stypendium określają odrębne przepisy; 

3) pomocy dla uczniów, którym z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych 

potrzebna jest szczególna forma opieki w postaci stałej bądź doraźnej pomocy (w tym 

materialnej, udziela się w miarę możliwości; pomoc organizowana jest na wniosek rodzi-

ca, ucznia lub wychowawcy klasy; o sposobie i zakresie pomocy decyduje dyrektor. 
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3.W szkole dostępne są formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, ro-

dzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie. 

4.Uczeń lub rodzice, prawnego opiekuna ucznia niepełnoletniego mają prawo do: 

1) pomocy finansowej w ramach środków posiadanych przez szkołę; uczeń może ubiegać się  

o pomoc finansową lub wsparcie materialne za pośrednictwem wychowawcy klasy, samo-

rządu klasowego lub przewodniczącego zespołu wychowawczego; dyrektor lub Rada Ro-

dziców w ramach posiadanych środków mogą udzielić pomocy finansowej uczniom będą-

cym w trudnej sytuacji materialnej; 

2) pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budże-

cie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 
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ROZDZIAŁ 3 

ORGANY SZKOŁY 

 

§16 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd uczniowski. 

 

§17 

Dyrektor szkoły 

1. Dyrektor szkoły zwany dalej „dyrektorem” jest jednoosobowym organem wykonawczym 

szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepi-

sach dla: 

1) kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu administracyjnego, 

którym zarządza; 

2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej 

w tym organizowanie zamówień publicznych; 

3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, posta-

nowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno–prawnych na podstawie 

odrębnych przepisów; 

4) dyrektora publicznej szkoły, jaką jest Technikum nr 4 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjal-

nych Nr 4 prowadzonej przez Miasto Siedlce; 

5) przewodniczącego Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4  

w Siedlcach; 

6) organu nadzoru pedagogicznego dla szkoły. 



17 

 

3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obo-

wiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2. 

4. Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły i realizacji przypisanych jej za-

dań. 

5. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy szkoły przekazane na piśmie, 

drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu. 

6. Dyrektor szkoły wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z organizacją pro-

cesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole. 

7. Zarządzenia dyrektora szkoły podlegają ogłoszeniu w rejestrze i na stronie internetowej szko-

ły. 

§18 

1. Podczas nieobecności dyrektora w pracy jego uprawnienia i obowiązki przejmuje wicedyrek-

tor wskazany jako pierwszy, a w przypadku jego nieobecności, kolejny wicedyrektor. 

2. Zastępujący wicedyrektor podpisuje dokumenty w zastępstwie dyrektora, używając własnej 

pieczątki o treści wz. „dyrektora”. 

§19 

Rada Pedagogiczna 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań 

szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej określa ustawa. 

3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie Regulaminu Rady Pedagogicznej szkoły, który  

określa: 

1) organizację zebrań; 

2) sposób powiadomienia członków Rady o terminie i porządku zebrania; 

3) sposób dokumentowania działań Rady; 

4) wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne. 

  



18 

 

§20 

Rada Rodziców 

1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły, reprezentującym ogół rodziców, prawnych 

opiekunów uczniów w danym roku szkolnym. 

2. Reprezentantami rodziców, prawnych opiekunów poszczególnych oddziałów są rady oddzia-

łowe rodziców, prawnych opiekunów. 

3. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadza-

nia wyborów określa regulamin Rady Rodziców szkoły. 

4. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich 

działaniach szkoły. 

5. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Rodziców określa ustawa. 

6. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dokonuje diagnozy potrzeb i proble-

mów występujących w danej społeczności szkolnej, uchwala program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły i występuje z wnioskiem do dyrektora o jego aktualizację. 

7. Szkoła zapewnia Radzie Rodziców wyposażenie niezbędne do dokumentowania jej działania, 

dostęp do komunikatorów z rodzicami w postaci dziennika elektronicznego oraz miejsce na 

stronie internetowej szkoły. 

8. Dokumentacja działania Rady Rodziców jest przechowywana w szkole. 

§21 

Samorząd Uczniowski 

1. Samorząd Uczniowski jest kolegialnym organem szkoły reprezentującym ogół uczniów. 

2. Reprezentantami ogółu uczniów są wybierane na dany rok szkolny: 

1) trzyosobowe samorządy klasowe wyłanianie na zebraniach klasowych w pierwszym tygo-

dniu września; 

2) sześcioosobowy zarząd samorządu uczniowskiego. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samo-

rządu Uczniowskiego szkoły uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym  

i powszechnym. 
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4. Samorząd uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole oraz tworzy  

warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami, prawnymi opiekunami, a także ini-

cjuje działania służące wsparciu uczniów, rozwiązywaniu ich problemów oraz organizacji ży-

cia szkolnego. 

5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu 

zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Szkolnego Koła Caritas. 

6. Szczegółowe prawa Samorządu Uczniowskiego określa ustawa. 

7. Samorząd Uczniowski działa pod opieką nauczyciela opiekuna samorządu. 

8. Dyrektor określa termin i tryb opiniowania wyboru opiekuna samorządu oraz zakres jego  

obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień. 

§ 22 

Współpraca organów szkoły 

1. Organy szkoły działają samodzielnie w granicach prawa i na jego podstawie. 

2. Działalność organów szkoły jest jawna, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 

3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 

4. Dyrektor, w drodze zarządzenia, określa zasady przekazywania informacji pomiędzy organa-

mi szkoły z uwzględnieniem sposobu wewnątrzszkolnego publikowania uchwał organów ko-

legialnych szkoły, o ile ich treść jest jawna. 

5. Dyrektor, co najmniej raz w roku, organizuje wspólne spotkanie przedstawicieli organów ko-

legialnych szkoły. 

6. W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły, obowiązkiem tych organów jest: 

1) dążenie do jego rozstrzygnięcia w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie 

członkowie tych organów; 

2) Organy uczestniczące w negocjacjach zobowiązane są do sporządzenia protokołu ze spo-

tkania negocjacyjnego; 

3) Sprawy sporne między organami szkoły rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron 

konfliktu; 

4) W przypadku gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem sporu jest osoba wskazana 

przez organ prowadzący.  
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ROZDZIAŁ 4 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

§ 23 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecz-

nych oraz ferii zimowych i letnich określone zostają w przepisach ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania dotyczących organizacji roku szkolnego. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

3. Liczba uczniów w oddziale ustalona jest przez organ prowadzący. 

4. Podział na grupy jest obowiązkowy według przepisów ministra właściwego do spraw oświa-

ty i wychowania w porozumieniu z organem prowadzącym. 

5. Oddział można dzielić na grupy w przypadku: 

1)  języków obcych; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania zna-

jomości języka obcego; 

2) informatyki, jeżeli oddział klasowy liczący 24 uczniów lub więcej; liczba uczniów w gru-

pie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej; 

3) zajęć z wychowania fizycznego; grupy, mogą liczyć 12-26 uczniów; zajęcia te mogą od-

bywać się w grupach międzyoddziałowych. 

6. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych liczbę słuchaczy ustala się  zgodnie z rozporzą-

dzeniem w porozumieniu z organem prowadzącym. 

§ 24 

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

arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora. 

2. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji dyrektor,  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizacje obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

 

§ 25 

Nabór do szkoły 

1. Zasady naboru kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawo-

wych zgodne są z aktami prawnymi regulującymi nabór do szkoły, wg których określa się: 

1)  sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów; 
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2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia  

odpowiednio do: egzaminu gimnazjalnego, danej części egzaminu gimnazjalnego lub  

danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego; 

3) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia  

odpowiednio do: egzaminu ósmoklasisty, danej części egzaminu ósmoklasisty lub danego 

zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty; 

4) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego;. Szczegółowe informacje na 

temat naboru uczniów do klas pierwszych dostępne są w Regulaminie rekrutacji. 

§ 26 

Pracownie szkolne 

1. Organizacja pracowni szkolnych. 

1) Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada: 

a) gabinet profilaktyki; 

b) pokój pedagoga; 

c) pokój psychologa; 

d) obiekty sportowe; 

e) szatnię; 

f) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze: pokój księgowości, intendenta, kierow-

nika gospodarczego, kadr oraz sekretariat; 

g) sale lekcyjne i warsztatowe; 

h) salę gimnastyczną, której zasady funkcjonowania określa Regulamin sali gimnastycz-

nej, będący odrębnym dokumentem; 

i) salę wyposażoną w sprzęt do ćwiczeń siłowych, której zasady funkcjonowania określa 

Regulamin sali, będący odrębnym dokumentem, umieszczonym na drzwiach sali gim-

nastycznej; 

j) wielofunkcyjne boisko sportowe typu „ORLIK”, dostępne w godzinach 8.00-16.00 dla 

wszystkich uczniów szkoły; zasady korzystania określa Regulamin boiska; 

k) pracownie szkolne do ćwiczeń praktycznych oraz warsztaty szkolne dla realizacji zajęć 

praktycznych; zasady odbywania zajęć praktycznych i praktycznej nauki zawodu, 

określa Regulamin praktycznej nauki zawodu. 

2) Każde z pomieszczeń szkolnych ma wyznaczonego opiekuna na dany rok szkolny. 
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§ 27 

1. Plan nauczania zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zajęcia 

edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, określone w programach nauczania dla  

poszczególnych zawodów. 

2. Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym, 

ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. wychowania fizycznego, które są prowadzo-

ne w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych. 

§ 28 

Opieka nad uczniem 

1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przez szkołę uzależniony jest od wieku 

uczniów oraz potrzeb środowiskowych i jest realizowany poprzez zapewnienie uczniom: 

1) pełnej opieki ze strony nauczycieli realizujących w szkole zajęcia obowiązkowe, nadobo-

wiązkowe i pozalekcyjne; 

2) pełnej opieki w czasie przerw między zajęciami lekcyjnymi zgodnie z harmonogramem 

pełnienia dyżurów; 

3) pełnej opieki w czasie wyjść (wyjazdów) poza teren szkolny ze strony opiekunów na zasa-

dach określonych w Regulaminie wycieczek szkolnych. 

§ 29 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

1. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. Szczegółowy za-

kres działań w ramach doradztwa zawodowego określa Wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego, będący odrębnym dokumentem. 

2. Program doradztwa zawodowego został zatwierdzony zgodnie z procedurami i wpisany do 

szkolnego rejestru programów nauczania. 

3. Zadania doradcy zawodowego pełni nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje. 

4. Do zadań doradcy zawodowego należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych; 
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3)   prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowa-

niem kształcenia i kariery zawodowej; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę w poro-

zumieniu z pracodawcami; 

5) współpraca z innymi nauczycielami przy tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

6) wskazanie uczniom, rodzicom prawnym opiekunom i nauczycielom dodatkowych źródeł  

informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym, doty-

czących: 

a) rynku pracy; 

b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia; 

c) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych  

zadań zawodowych; 

d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych  

w życiu codziennym i zawodowym; 

e) alternatywnych form kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi  

i dla uczniów niedostosowanych społecznie; 

f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej, współpracy z Powiatowym Urzędem  

Pracy oraz innymi instytucjami. 

§ 30 

Wolontariat w szkole 

1. Szkolne Koło Caritas zrzesza uczniów, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym,  

reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym  

i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.  

2. Szkolne koło jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na 

wszystkich, którzy chcą pomagać innym. 

3. Cele i zadania z zakresu wolontariatu szkoła realizuje poprzez organizację koleżeńskiej  

pomocy na terenie szkoły lub poprzez koordynowanie udziału uczniów w działaniach orga-

nizacji pozarządowych. 

4. W ramach organizacji i koordynacji udziału uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu 

szkoła: 
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1) nawiązuje współpracę z wybranymi organizacjami i instytucjami; 

2) zgłasza podmiotom i instytucjom udział ucznia do pracy w charakterze wolontariusza; 

3) pełni pieczę nad wolontariuszami zgłoszonymi przez szkołę. 

5. Udział uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu organizowanych przez szkołę odbywa 

się pod nadzorem nauczycieli. 

6. Szczegółowe zasady organizacji Szkolnego Koła Caritas określa odrębny regulamin. 

§ 31 

Organizacja biblioteki szkolnej 

1. Biblioteka szkolna zwana dalej „biblioteką” jest pracownią pełniącą rolę szkolnego centrum 

informacji. 

2. Czas pracy biblioteki ustala dyrektor w organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny. 

3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz  

rodzice/opiekunowie prawni uczniów uczęszczających do szkoły. 

4. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty nie pi-

śmiennicze (materiały audiowizualne). Do zbiorów bibliotecznych należą: 

1) programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne; 

2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów; 

3) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej; 

4) wydawnictwa informacyjne i albumowe; 

5) czasopisma pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli; 

6) czasopisma popularnonaukowe i społeczno-kulturalne; 

7) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli; 

8) zbiory multimedialne;                                                          

9) materiały regionalne i lokalne odpowiednie dla siedziby szkoły oraz materiały odpowied-  

nie dla narodowości uczniów. 

5. Biblioteka szkolna współpracuje z: 

1) uczniami w zakresie: 

a) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów; 

b) pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia; 

2) nauczycielami w zakresie: 

a) udostępniania programów nauczania, materiałów edukacyjnych; 

b) udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych; 

c) przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów. 

3) Rodzicami, prawnymi opiekunami w zakresie: 
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a) wyposażenia uczniów w materiały edukacyjne; 

b) popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów prze-

zwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży. 

6. Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami oraz 

instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie organizowania lekcji bibliotecznych oraz 

wymiany doświadczeń. 

7. W ramach biblioteki funkcjonuje czytelnia z wielostanowiskowym dostępem do Internetu. 

8. Decyzję w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych wydaje dyrektor. 

9. Prawa i obowiązki czytelników oraz zasady korzystania ze stanowiska komputerowego okre-

ślają odrębne regulaminy udostępnione w czytelni. 

10. Szczegółowe zasady pracy biblioteki określa Regulamin biblioteki szkolnej. 

§ 32 

Organizacja internatu 

1. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą działającą  przy Technikum nr 4  

w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach. 

2. Prawo do zamieszkania w internacie mają uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 

4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach mieszkający w miejscowościach, z których  

codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub utrudniony. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (sytuacja materialna lub losowa)do internatu  

może zostać przyjęty uczeń pobierający naukę w miejscu zamieszkania. Decyzję  

w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły. 

4. W przypadku wolnych miejsc do internatu mogą zostać przyjęci uczniowie innych szkół 

średnich oraz studenci. 

5. Internat zapewnia wychowankom w okresie nauki szkolnej zakwaterowanie w pomieszcze-

niach mieszkalnych, warunki do nauki, wypoczynku, utrzymania codziennej higieny osobi-

stej. 

6. Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje dyrektor szkoły. 

7. Pracę w internacie organizuje kierownik internatu.  

8. Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze, w każdej z nich jest 35–40 

wychowanków. 

9. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca. 

10. Organizację stałych zajęć wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć. 

11. Internat zapewnia wychowankom w okresie nauki szkolnej zakwaterowanie w pomieszcze-

niach mieszkalnych, stosujących odpowiednie warunki do nauki 
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12. Internat zapewnia wychowankom i uczniom mieszkającym na stancjach całodzienne wyży-

wienie zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami racjonalnego żywienia. 

13. Szczegółowe zasady organizacji internatu szkolnego określa odrębny regulamin. 

§ 33 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcach w ZSP Nr 4 w Siedlcach 

1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe jest placówką oświatowo-wychowawczą działającą przy 

 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach.  

2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcach w ZSP Nr 4 w Siedlcach jest placówką sezo-

nową prowadzącą swoją działalność w okresie wakacji i ferii zimowych. 

3. Do zadań schroniska należy: 

1) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako 

aktywnych form wypoczynku; 

2) prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo–turystycznej; 

3) zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych; 

4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającym w schronisku. 

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania schroniska określa jego statut. 

§ 34 

Świetlica szkolna 

1. W szkole działa świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą”. 

2. Celem działania świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki w czasie poza 

      zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi przewidzianymi w organizacji roku szkolnego. 

3. Do zadań świetlicy należy: 

1) organizowanie udziału uczniów w zajęciach rozwijających ich zainteresowania i uzdol-

nienia; 

2) organizowanie odpoczynku i relaksu zapewniającego prawidłowy rozwój uczniów; 

3) tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego uczniów. 

4. Świetlica działa we wszystkie dni roku szkolnego opiekę od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7:45 do 15:00. Nadzór nad młodzieżą sprawują nauczyciele zgodnie z go-

dzinowym planem pracy świetlicy. 

5. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy pozostają  

w szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu na: 

1) organizację dojazdu do szkoły; 
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2) inne okoliczności wymagające opieki. 

6. Na polecenie dyrektora świetlica organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów ze względu na 

inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. 

7. Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlicy oraz w miejscach wyznaczo-

nych przez dyrektora, w tym w salach lekcyjnych i czytelni. 

8. Uczniowie , przebywający w świetlicy , mają możliwość odrobienia zadań domowych. 

9. Świetlica stwarza , przebywającym w niej uczniom , warunki do odpoczynku i relaks. 

10. Szczegółowe zasady organizacji świetlicy szkolnej z uwzględnieniem praw i obowiązków 

uczniów będących pod opieką świetlicy określa odrębny regulamin. 

§ 35 

Gabinet profilaktyki 

1. W szkole działa gabinet profilaktyki zdrowotnej, dostępny dla wszystkich uczniów przez 5 

dni w tygodniu w godzinach 8.30-15.30. 

2. W gabinecie opiekę sprawuje pielęgniarka szkolna. Zadania pielęgniarki szkolnej w zakresie 

świadczeń medycznych i opieki nad uczniami: to 3. 

1) zapewnienie opieki uczniom w sytuacji zdarzenia choroby, niepełnosprawności; 

2) planowanie i ocena w zakresie świadczeń wykonywanych na rzecz ucznia; 

3) stosownie się do diagnozy pielęgniarskiej i lekarskiej; 

4) wykonywanie testów przesiewowych; 

5) wstępna ocena stanu zdrowia i udzielanie pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach, 

      wypadkach oraz zaostrzenia chorób przewlekłych; 

6) opatrywanie ran; 

7) podawanie leków zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

8) kontrola stanu sanitarno-higienicznego i bezpieczeństwa w placówce nauczania oraz hi-

gieny nauczania; 

9) wspieranie w edukacji i promocji zdrowia, udzielanie porad dotyczących postaw i za-

chowań prozdrowotnych; 

10) współpraca z Rodzicami opiekunami opiekuńczymi, Państwową Inspekcją Sanitarna oraz 

nauczycielami. 
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§ 36 

Organizacja kształcenia zawodowego 

1. Szczegółowa organizacja praktycznej nauki zawodu opiera się na Regulaminie praktycznej 

nauki zawodu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach z dnia 11 grudnia 2017r., 

zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną. 

2. W Technikum nr 4 organizuje się zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego. 

3. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczniów do: 

1) egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodach, zwanych egza-

minami zawodowymi, 

2) podjęcia pracy zawodowej, 

3) podjęcia dalszego kształcenia i awansu zawodowego oraz budowania ścieżki kariery  

zawodowej. 

4. Kształcenie zawodowe, o którym mowa w ust. 3 odbywa się w oparciu o podstawę progra-

mową kształcenia w zawodach i programy nauczania dla zawodu. 

5. W ramach kształcenia zawodowego realizowane są zajęcia w kształceniu zawodowym teore-

tycznym i kształceniu zawodowym praktycznym. 

6. Rodzaje zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego oraz minimalny wymiar  

godzin przewidziany do realizacji określają szkolne plany nauczania zgodne z ramowymi  

planami nauczania oraz podstawą programową kształcenia w zawodach. 

7. Kształcenie zawodowe odbywa się w szkole w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 9. 

8. Kształcenie zawodowe może odbywać się również poza szkołą: u pracodawców, na wyższych 

uczelniach, podczas wycieczek, staży krajowych i zagranicznych realizowanych  

w ramach projektów , finansowanych z funduszy europejskich,  konferencji, seminariów,  

pokazów, spotkań i warsztatów organizowanych we współpracy z pracodawcami, ze stowa-

rzyszeniami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego. 

9. Zajęcia, o których mowa w ust. 9, organizowane są za zgodą organu prowadzącego szkołę  

we współpracy z: 

1) urzędami pracy, 

2) pracodawcami, 
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3) placówkami (centrami) kształcenia praktycznego, 

4) ośrodkami doskonalenia zawodowego, 

5) ośrodkami doradztwa zawodowego i innymi instytucjami wspierającymi. 
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ROZDZIAŁ 5 

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 37 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników na stanowiskach urzędniczych, pomoc-

niczych i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli regulu-

je Karta Nauczyciela, a innych pracowników szkoły dotyczą przepisy ustawy  

o pracownikach samorządowych oraz Kodeks pracy. 

3. W szkole utworzone są, za zgodą organu prowadzącego, następujące stanowiska urzędnicze, 

pomocnicze i obsługi: 

1) główny księgowy, 

2) sekretarz szkoły, 

3) kierownik kształcenia praktycznego, 

4) kierownik gospodarczy, 

5) kierownik internatu, 

6) specjalista BHP, 

7) wicedyrektor, 

8) specjalista ds. kadr, 

9) i inne. 

4. Zadaniami innych pracowników szkoły jest zapewnienie sprawnego działania szkoły w zakre-

sie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a także utrzyma-

nie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. 

5. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników wymienionych w ust. 3 ustala dyrektor. 

§ 38 

Zadania i obowiązki nauczyciela 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą uwzględniającą  

potrzeby i zainteresowania uczniów, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych 

jego opiece uczniów. 
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2. Nauczyciel realizuje zadania wynikające z pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec 

wszystkich uczniów. 

3. Nauczyciele realizują treści zawarte w podstawie programowej wspomagając decyzje zawo-

dowe ucznia i budowanie ścieżki kariery zawodowej. 

4. Nauczyciel podczas (lub w związku z) pełnienia obowiązków służbowych korzysta z ochrony 

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

5. Do zadań nauczyciela należy: 

1) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa 

i higieny pracy; 

2) przestrzeganie zapisów statutu; 

3) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawa oświatowego; 

4) dopilnowanie używania tylko sprawnego sprzętu; 

5) kontrolowanie na każdych zajęciach obecności uczniów; 

6) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem; 

7) przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych; 

8) troska o poprawność językową uczniów; 

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

10) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną; 

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

12) obowiązkowe aktywne uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej i zespołu wy-

chowawczego oraz zespołów przedmiotowych; 

13) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania; 

14) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych 

form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych; 

15) współpraca w zapobieganiu i walce z narkomanią, nikotynizmem i alkoholizmem oraz   

innymi uzależnieniami; 

16) wybór programów nauczania; 

17) udział w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
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18) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie 

potrzeb uczniów; 

19) uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego zorganizowanego w szko-

le i przez instytucje wspomagające szkołę; 

20) prowadzenie innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym 

zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania 

uczniów; 

21) aktywne uczestnictwo w promocji szkoły. 

22) Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do ucznia, 

u którego stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające 

sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania na podstawie 

pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycz-

nej. 

6. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

 edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia: 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjali-

stycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się , wskazującą na potrzebę takiego  

dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii który jeden jest objęty pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojo-

wych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 

5) Wszystkie opinie i orzeczenie są na podst. Opinii specjalistów; 
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§ 39 

Zespoły wewnątrzszkolne 

1. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne problemowo-zadaniowe. 

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół, którego zadaniem 

jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb. 

3. Pracą klasowego zespołu nauczycielskiego kieruje wychowawca. 

4. Zadaniem klasowego zespołu nauczycielskiego jest także: 

1) ustalenie kierunków wspólnych oddziaływań wychowawczych; 

2) pomoc wychowawcy w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego; 

3) wzajemne przekazywanie sobie informacji o sukcesach i porażkach uczniów celem udzie-

lenia pomocy uczniowi. 

5. Pracą zespołu przewodniczący kieruje, powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. 

6. Zadaniem Zespołu przedmiotowego jest: 

1) wspólne ustalenie programu nauczania oraz obowiązujących podręczników, 

2) wypracowanie przedmiotowego systemu oceniania, 

3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych związanych z realizacją treści programowych; 

4) wymiana doświadczeń, ciekawych rozwiązań metodycznych, 

5) opracowanie, opiniowanie nowatorskich programów i innowacji pedagogicznych, 

6) prowadzenie szkoleń. 

7. Zespoły problemowo-zadaniowe powoływane są celem rozwiązania określonych spraw 

szkolnych oraz opracowania zaleceń wynikających z orzeczeń, opinii oraz oświadczeń lekar-

skich na temat stanu zdrowia ucznia. 

8. W szkole działa zespół wychowawczy. W jego skład wchodzą wszyscy nauczyciele  

zatrudnieni w szkole do zadań zespołu tych należy: 

1) rozwiązywaniem problemów, pomocą uczniom i wsparciem nauczycieli; 

2) przeprowadzenie w zakres rozwiązywania problemów wychowawczych, wymian 

doświadczeń; 
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5)  rozpoznawanie indywidualnych możliwości oraz ich potrzeb rozwojowych i edukacyj-

nych; 

6)   określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

7) analiza postępów i niepowodzeń uczniów. 

10) posiedzenia zespołu są protokołowane w księdze protokołów, lista obecności jest załącz-

nikiem do protokołu. 

11) Zespół wychowawczy pracuje wg przyjętego na dany rok szkolny planu pracy, który pod-

lega sprawozdawczości. 

§40 

Zadania i obowiązki wychowawcy 

1. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-

wychowawczej (e-dziennik, arkusze ocen, świadectwa). 

2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami powierzone-

go oddziału, a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, 

2) rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów przez wychowanka, 

3) udzielanie wsparcia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

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

1) diagnozować warunki życia i warunki swoich wychowanków, 

2) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji 

działań wychowawczych,; 

3) planować formy życia zespołowego, współpracować z rodzicami, włączać ich do rozwią-

zywania problemów wychowawczych, organizować zebrania klasowe w szkole zgodnie z 

przyjętym harmonogramem, 

4) współpracować z pedagogiem i poradnią psychologiczno-pedagogiczną; 

5) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków, 

6) dbać o systematyczne uczęszczanie swoich uczniów na zajęcia, 

7) udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia się, 
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8) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając się na tolerancji i poszano-

waniu godności osoby ludzkiej; 

9) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce  

i zachowaniu uczniów; 

10) korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrektora szkoły, zespołu przedmioto-

wego, pedagoga szkolnego, psychologa i doradcy zawodowego, innych placówek 

i instytucji oświatowych i naukowych; 

11) prowadzić dokumentację przewidzianą przepisami, związaną z organizacją pomocy  

psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Wychowawca wystawia ocenę zachowania swoich uczniów zgodnie z przepisami prawa. 

§ 41 

Pedagog szkolny 

1. Pedagog szkolny podlega bezpośrednio dyrektorowi. 

2. Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego: 

1) rozpoznaje i eliminuje sytuacje trudne i stresowe wśród młodzieży; 

2) wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

3) w miarę zgłaszanych przez wychowawców i zespół wychowawczy potrzeb prowadzi za-

jęcia warsztatowe dla uczniów i wychowawców; 

4) uczestniczy w spotkaniach klasowych zespołów nauczycieli; 

5) prowadzi terapię indywidualną; 

6) podejmuje działania zmierzające do opracowania programów wychowawczo-

profilaktycznych; 

7) diagnozuje sytuacje wychowawcze w celu wspierania rozwoju ucznia oraz określenia 

odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec uczniów, rodziców  

i nauczycieli; 

8) organizuje i prowadzi pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów, rodziców  

oraz nauczycieli; 

9) wspiera uczniów w wyborze zawodu i kierunku kształcenia; 

10) inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia. 
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§ 42 

Psycholog szkolny 

1. Psycholog szkolny podlega bezpośrednio dyrektorowi. 

2. Zadania i obowiązki psychologa szkolnego: 

1) organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologicznej dla uczniów, rodzi-

ców/prawnych opiekunów i nauczycieli; 

2) wspiera wychowawców klas oraz Zespół Wychowawczy i inne zespoły w działaniach 

profilaktyczno-wychowawczych, wynikających z Programu wychowawczo - profilak-

tycznego szkoły; 

3) prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla uczniów oraz spotkania z rodzica-

mi/opiekunami prawnymi w przypadku zgłaszania problemów; 

4) prowadzi terapię indywidualną uczniów; 

5) współpracuje z pedagogiem oraz instytucjami wspierającymi pracę szkoły. 

§43 

Obowiązki nauczyciela bibliotekarza 

1. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza: 

1) praca pedagogiczna z uczniami; 

2) współpraca z nauczycielami i rodzicami/prawnymi opiekunami, a także innymi bibliote-

kami i instytucjami kultury; 

3) prace organizacyjno-techniczne; 

4) uzgadnianie stanu majątkowego zbiorów bibliotecznych z księgowością; 

5) promocja działalności biblioteki w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. 

2. Szczegółowe zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza określone są w Regulaminie 

pracy biblioteki szkolnej. 
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ROZDZIAŁ 6 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW 

§ 44 

Przepisy ogólne 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfiko-

wania i promowania uczniów oraz przeprowadzanie egzaminów w Technikum nr 4  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach i obowiązuje od dnia 30-08-2018 r.,  

jednocześnie traci ważność dotychczasowy WZO. 

2. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy, które uwzględnia przed-

miotowe zasady oceniania (PZO). 

3. W ciągu pierwszych 2 tygodni po rozpoczęciu nauki uczeń zobowiązany jest złożyć pisemnie 

życzenie pobierania nauki religii w szkole. W przypadku uczniów niepełnoletnich wymagany 

jest także podpis rodziców lub opiekunów prawnych. Wzór deklaracji znajduje się  

w Szablonach  dokumentów szkoły. 

W ciągu pierwszych 2 tygodni po rozpoczęciu nauki uczeń zobowiązany jest złożyć pisemną 

deklarację rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie.  

W przypadku uczniów niepełnoletnich wymagany jest także podpis rodziców lub opiekunów 

prawnych. Wzór deklaracji znajduje się w Szablonach  dokumentów szkoły. 

§ 45 

1. Uczeń obowiązany jest realizować obowiązek szkolny do 18-go roku życia. Odpowiedzial-

ność za realizowanie obowiązku szkolnego ponoszą rodzice /opiekunowie prawni. 

2. Szkoła monitoruje ten proces i reaguje w momencie, gdy uczeń przez dwa tygodnie jest nieo-

becny w szkole bez informacji ze strony rodziców/ opiekunów prawnych. 

§ 46 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów 

1. Uczeń podlega klasyfikacji: śródrocznej i rocznej, końcowej. 

2. Ocenianiu podlegają: osiągnięcia edukacyjne ucznia; zachowanie ucznia. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli pozio-

mu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wyma-
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gań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepi-

sach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

4. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przeka-

zywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu 

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

dalej uczyć. 

5. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego  

i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

§ 47 

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

wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia i jego postę-

pach edukacyjnych; umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno - wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania  

poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatko-

wych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
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6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasy-

fikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informa-

cji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

§ 48 

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

(prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  

zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny  

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

4) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz otrzymania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. W semestrze nauczyciel zobowiązany jest do wystawienia: 

1) trzech ocen przy przedmiotach realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo w tym 

minimum 1 ze sprawdzianu pisemnego z zakresu przekraczającego trzy jednostki lekcyj-

ne; 

2) minimum czterech ocen przy przedmiotach realizowanych w wymiarze 2 godzin tygo-

dniowo w tym minimum 2 ze sprawdzianu pisemnego z zakresu przekraczającego trzy 

jednostki lekcyjne; 

3) minimum pięciu ocen przy przedmiotach realizowanych w wymiarze 3 godzin tygodnio-

wo; w tym minimum 2 ze sprawdzianu pisemnego z zakresu przekraczającego trzy jed-

nostki lekcyjne; 

4) minimum sześciu ocen przy przedmiotach realizowanych w wymiarze 4 godzin tygo-

dniowo w tym minimum 3 ze sprawdzianu pisemnego z zakresu przekraczającego trzy 

jednostki lekcyjne. 
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3. Pozostałe oceny mogą być oceną innych form aktywności ucznia np., referat, prezentacja, 

krótki sprawdzian pisemny z trzech ostatnich lekcji (kartkówka), aktywność na lekcji i inne 

zgodnie z następującymi wagami: 

sprawdzian – waga 5 

kartkówka – waga 3 

ocena pracy domowej – waga 2  

odpowiedź ustna – waga 3  

projekt edukacyjny – waga 4 

aktywność – waga 6 (raz na semestr) 

bieżąca praca na lekcji – waga 2 

nieobecność na zapowiedzianym sprawdzianie/kartkówce – waga 0 

 

4. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości 

zdobytych przez ucznia podczas lekcji. 

5. Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie lub w formie zleconej przez nauczycie-

la. 

6. Brak pracy domowej uczeń zgłasza nauczycielowi na początku lekcji. Za brak pracy domo-

wej uczeń otrzymuje minus w nawiasie „(-)”. Za trzy minusy wpisywana jest uwaga do 

dziennika. 

7. Za brak pracy domowej, bez zgłoszenia nauczycielowi, uczeń otrzymuje ocenę niedostatecz-

ną. 

8. W uzasadnionych przypadkach rodzic może usprawiedliwić pisemnie nieprzygotowanie 

dziecka do lekcji (w tym brak pracy domowej). Przy wystawianiu oceny za pracę domową 

nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, estetykę i poprawność wykonania. Prace do-

mowe są sprawdzane bez zapowiedzi. 

9. W ciągu dnia nie może być więcej niż jeden sprawdzian pisemny z zakresu przekraczającego 

trzy jednostki lekcyjne, a w ciągu tygodnia nie więcej niż 3. 

10. Nauczyciel musi poinformować uczniów o planowanym sprawdzianie pisemnym obejmują-

cym większą niż trzy jednostki lekcyjne partię materiału najpóźniej na tydzień przed termi-

nem i zaznaczyć termin w dzienniku. 

11. Sprawdzian wiadomości obejmujący większy zakres materiału nauczania może być na wnio-

sek uczniów poprzedzony lekcją powtórzeniową. 



41 

 

12. Wyniki sprawdzianów pisemnych nauczyciel omawia nie później niż dwa tygodnie po jego 

przeprowadzeniu i daje do wglądu uczniowi (w uzasadnionych przypadkach np. choroby na-

uczyciela termin ten może być wydłużony). 

13. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu pisemnego (niezależnie od przyczyny),  ma obowiązek 

napisać go na pierwszej lekcji danego przedmiotu, na którą przyjdzie lub w innym terminie 

ustalonym z nauczycielem, a w dzienniku nauczyciel wpisuje „nb”. Szczegółowe warunki  

i terminy nauczyciel przedmiotu określa w PZO. 

14. Sprawdziany pisemne podlegają poprawie w terminie dwóch tygodni. Termin poprawy ustala 

nauczyciel z uczniem lub z rodzicem. Nie później niż w ciągu 2 tygodni od chwili oddania 

sprawdzianów. Szczegółowe zasady określa nauczyciel w PZO. 

15. Uczeń ma wstawioną ocenę z poprawy do dziennika, jeżeli otrzymał ocenę wyższą niż  

w pierwszym terminie. Ocena z poprawy wstawiana jest obok oceny uzyskanej w pierwszym 

terminie, którą nauczyciel bierze w nawias. 

16. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, ale musi uczynić to przed rozpoczęciem 

lekcji. Nauczyciel brak przygotowania ucznia odnotowuje w dzienniku zapisem np.  

1) Przy przedmiotach realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo uczniowi przysłu-

guje 1 nieprzygotowanie w semestrze.  

2) Przy przedmiotach realizowanych w wymiarze 2 i więcej godzin tygodniowo uczniowi 

przysługują 2 nieprzygotowania. 

17. Nauczyciel zobowiązany jest przechowywać prace pisemne do końca roku szkolnego. 

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

19. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Uzasadnienie oceny odbywa się w formie ustnej. 

20. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca ocenia-

nia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

§49 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia 

oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny  

klasyfikacyjnej zachowania według skali zawartej w §61. 

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć eduka-
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cyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego pro-

gramu edukacyjno- terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych prze-

pisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edu-

kacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z §61. 

3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego w termi-

nie określonym w Kalendarium szkolnym. 

4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo 

wyższej (semestrze programowo wyższym) szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi 

szansę uzupełnienia braków poprzez: 

1) zorganizowanie pomocy koleżeńskiej, 

2) udzielenie pomocy w rozplanowaniu pracy, którą powinien wykonać uczeń, by uzupełnić 

braki,  

3) umożliwienie dostępu do materiałów i pomocy naukowych zgromadzonych w szkole,  

     w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

5. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć eduka-

cyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym (z uwzględnieniem ocen za oba semestry) oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfika-

cyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali  

zawartej w §61. 

6. Na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne wpisują do dziennika przewidywane dla ucznia oceny kla-

syfikacyjne lub nieklasyfikowania (skrót - „nk”) z zajęć edukacyjnych a wychowawca prze-

widywaną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. Na 4 dni przed klasyfikacyjnym posiedze-

niem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów wpisują słownie oceny 

klasyfikacyjne. 

7. Na 6 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy zo-

bowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)  

o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywa-

nej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania 
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§50 

1. Prowadzący poszczególne obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne ustalają śródroczne 

i roczne oceny klasyfikacyjne. 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasię-

gnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

3. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promo-

cję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

§51 

1. Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stop-

niach według następującej skali: 

  

OCENA 

OZNACZENIE 

CYFROWE 1) stopień celujący 6 

2) stopień bardzo dobry 5 

3) stopień dobry 4 

4) stopień dostateczny 3 

5) stopień dopuszczający 2 

6) stopień niedostateczny 1 

 

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach na podstawie śred-

niej ważonej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 6. 

3. Oceny śródroczne i roczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstko-

wych wg schematu ze wszystkich przedmiotów. 

Ocena proponowana od - do                          Ocena śródroczna/roczna od - do  

 6  5,90 - 6,00   6  5,75 - 6,00  

 6-  5,75 - 5,89  

 5+  5,50 - 5,74   5  4,75 - 5,74  

5  5,05 - 5,49 

5-  4,75 - 5,04     

 4+  4,50 -  4,74   4  3,75 - 4,74  

4  4,05 - 4,49    

4-  3,75 - 4,04   
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 3+  3,50 - 3,74   3  2,75 - 3,74  

3 3,05 - 3,49 

3- 2,75 - 3,04 

 2+  2,50  - 2,74   2 1,75 - 2,74  

2 2,05 2,49 

2- 1,75 2,04 

 1+  1,50  1,74   1  1,00 - 1,74  

 1  1,00  1,49  

4. Średnią ważoną oblicza się do dwóch miejsc po przecinku. Warunkiem otrzymania śródrocz-

nej i rocznej oceny dopuszczającej jest uzyskanie średniej ważonej co najmniej 1,75 

5. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust.2pkt 6. 

6. Oceny bieżące i propozycje ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych ustala się: w 

stopniach według skali przedstawionej w ust. 2. 

7. W dzienniku lekcyjnym, w rubrykach dotyczących frekwencji, można stosować skróty 

przyjęte w systemie obsługującym dziennik. 

8. Dopuszcza się stosowanie w dzienniku lekcyjnym samodzielnego znaku „+” do zaznaczenia 

aktywności ucznia na lekcji oraz samodzielnego znaku „–” do oznaczenia jego nieprzygo-

towania do lekcji tylko w nawiasie. Na koniec semestru muszą być one zamienione na oce-

ny i usunięte z dziennika. 

9. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wystawić wyższą ocenę przy ocenie dosta-

tecznej lub wyższej niż przewidywana wynikająca ze średniej ważonej. 

10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śród-

roczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

§52 

Ogólne kryteria ocen z zajęć edukacyjnych 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń: 

1) którego osiągnięcia edukacyjne znacznie wykraczają poza program zajęć edukacyjnych  

w danej klasie; 

2) który samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 
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3) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu pro-

blemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje 

także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy; 

4) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych (do-

tyczy oceny z wychowania fizycznego) i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu 

wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;  

w przypadku punktowego systemu oceniania przekroczył limit podstawowej puli punk-

tów. 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem zajęć edukacyjnych   

w danej klasie; 

2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem zajęć edukacyjnych, potrafi zastosować posia-

daną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

3) w przypadku punktowego systemu oceniania zebrał od 90% do 100% podstawowej 

puli punktów. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych 

dla oceny dobry dla danych zajęć edukacyjnych; 

2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania  

teoretyczne lub praktyczne; 

3) w przypadku punktowego systemu oceniania zebrał od 75% i nie uzyskał 90% 

4) podstawowej puli punktów. 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych 

dla oceny dostateczny dla danych zajęć edukacyjnych; 

2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stop-

niu trudności, czasami przy pomocy nauczyciela; 

3) w przypadku punktowego systemu oceniania zebrał od 50% i nie uzyskał 75% podsta-

wowej puli punktów. 

  



46 

 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określo-

nych dla oceny dopuszczający dla danych zajęć edukacyjnych; 

2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stop-

niu trudności; 

3) w przypadku punktowego systemu oceniania zebrał od 35% i nie uzyskał 50% 

4) podstawowej puli punktów. 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń: 

1) który nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych 

określonych dla oceny dopuszczającej; 

2) którego braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie 

wiedzy i umiejętności w zakresie danych zajęć edukacyjnych; 

3) w przypadku punktowego systemu oceniania zebrał poniżej 35% podstawowej puli punk-

tów. 

7. Szczegółowe kryteria ocen określają nauczyciele w Przedmiotowych Zasadach Oceniania 

(PZO). 

8. Przedmiotowe systemy oceniania muszą być zgodne z WZO. 

§ 53 

Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane ocen rocznych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w ciągu 2 dni od wystawienia przewidywanej 

oceny przez nauczyciela, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość 

zwrócenia się poprzez wychowawcę klasy, do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edu-

kacyjne z prośbą o wyznaczenie terminu sprawdzianu. 

2. Prośbę o podwyższenie oceny można złożyć, jeżeli uczeń spełnia następujące warunki: 

1) ma wysoką frekwencję (powyżej 90%) lub nieobecności usprawiedliwione poważnymi 

problemami zdrowotnymi (np. pobyt w szpitalu, długotrwała choroba), 

2) wzorowo wywiązywał się z obowiązku nauki tj. przystępował do wszystkich sprawdzia-   

nów, na bieżąco odrabiał prace domowe, wykorzystywał możliwości poprawy oceny, nie 

otrzymał oceny niedostatecznej za niesamodzielne pisanie sprawdzianu, 
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3. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana ocena roczna z obowiązkowych i do-

datkowych zajęć edukacyjnych nauczyciel określa w PZO. Z prac komisji sporządza się 

protokół. Wzór protokołu znajduje się w Szablonach  dokumentów szkoły. 

§ 54 

Zasady oceniania zajęć praktycznych i praktyki zawodowej. 

1. Na początku roku szkolnego wszyscy uczniowie zostają zapoznani z: 

1) organizacją pracy w Warsztatach Szkolnych, 

2) regulaminem w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny, 

3) ogólnymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi  

w Warsztatach Szkolnych. 

2. Warunkiem dopuszczenia ucznia do zajęć na zajęciach praktycznych jest odbycie przeszko-

lenia z zakresu przepisów bhp, które odbywa się na początku roku szkolnego. 

3. Nauczyciele zobowiązani są na pierwszych zajęciach przeszkolić wszystkich uczniów  

z zakresu przepisów bhp obowiązujących w danym dziale Warsztatów Szkolnych. 

4. Celem zajęć z praktycznej nauki zawodu jest nabycie przez ucznia wiadomości i umiejętno-

ści, a także przyswojenie postaw i zachowań niezbędnych w późniejszym wykonywaniu  

zawodu. 

5. Cykl kształcenia w Warsztatach Szkolnych ma spowodować,  że uczeń potrafi: 

1) czytać instrukcje, interpretować rysunki techniczne oraz schematy, 

2) zaplanować przebieg i sposób wykonania swojej pracy, 

3) posługiwać się instrukcjami użytkowania, tablicami, obliczać i dobierać parametry, 

4) posługiwać się podstawowymi narzędziami pomiarowymi i oceniać wyniki pomiarów, 

5) dobierać odpowiednie narzędzia i je nazywać, 

6) wykonywać podstawowe operacje, 

7) posługiwać się narzędziami, 

8) dobierać środki ochrony osobistej do rodzaju i zakresu wykonywanych zadań, 

9) stosować zasady bezpiecznej i higienicznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i środowi-

ska naturalnego, 

10) zaprezentować wykonaną przez siebie prace i ocenić jej jakość, 
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11) podać zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (oparzenia, omdlenia, 

skaleczenia). 

§ 55 

1. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne ucznia 

wynikające z podstawy programowej kształcenia w zawodzie zgodnie z rozporządzeniem  

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej 

kształcenia w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184). 

2. Wykaz wiadomości i umiejętności z uwzględnieniem poziomów wymagań programowych 

jest przedstawiany uczniom na pierwszych zajęciach odbywanych w danej pracowni. 

3. Ocenie podlegają także działania i postawy ucznia zaprezentowane przez: 

1) punktualne przybycie na zajęcia oraz przestrzeganie ustalonego czasu i miejsca przerw; 

2) posiadanie stroju roboczego adekwatnego do wykonywanych prac; 

3) prowadzenie zeszytu zajęć praktycznych; 

4) umiejętność organizacji stanowiska pracy; 

5) dobieranie narzędzi i sprzętu odpowiednich do wykonywanych zadań; 

6) poprawne posługiwanie się narzędziami; 

7) racjonalna gospodarka surowcami; 

8) planowanie zadania; 

9) zachowanie ładu i porządku na stanowisku pracy; 

10) jakość wykonania zadania praktycznego; 

11) wyczucie estetyki; 

12) umiejętność łączenia teorii z praktyką; 

13) umiejętność kontroli i bieżącej korekty w trakcie pracy; 

14) umiejętność współdziałania ucznia w zespole; 

15) poszanowanie mienia Warsztatów szkolnych; 

16) przestrzeganie przepisów bhp, przeciwpożarowych i dyscypliny pracy; 

17) zaangażowanie ucznia podczas wszystkich form zajęć praktycznych; 

18) prezentowanie etapów wykonywanego zadań; 
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19) wykonanie zadania w przewidzianym czasie; 

20) uporządkowanie stanowiska pracy, oczyszczenie narzędzi i ich zdanie; 

21) przygotowanie praktyczne do zajęć (przynoszenie wcześniej ustalonych produktów, mate-

riałów). 

4. Obowiązują następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

1) Formy ustne: np. odpowiedź, aktywność na instruktażu wstępnym, bieżącym i końco-

wym, prezentacja wykonanego zadania praktycznego. 

2) Formy praktyczne: np. ćwiczenia, wykonanie zadania, sprawdzian praktyczny na stano-

wisku. 

5. Waga oceny z zajęć praktycznych ćwiczeniowych wynosi 6. 

§ 56 

Szczegółowe kryteria oceny zajęć z praktycznej nauki zawodu. 

1. Uczeń w trakcie każdych zajęć praktycznych w dziale może uzyskać ocenę. 

2. Ocena cząstkowa za poszczególne zajęcia może być określana na podstawie: 

1) ustnych odpowiedzi, 

2) sprawdzianów pisemnych, 

3) wykonywanych ćwiczeń i zadań praktycznych, 

4) aktywności ucznia na zajęciach. 

3. Część teoretyczna (ustne lub pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności) zajęć z praktycz-

nej nauki zawodu powinna oceniać znajomość zagadnień poznanych na teoretycznych 

przedmiotach zawodowych, a stanowiących podbudowę teoretyczną do realizacji zadania 

praktycznego, jak też sprawdzać przyswojenie wiadomości i umiejętności poznanych przez 

ucznia na poprzednich zajęciach z praktycznej nauki zawodu. 

4. Ocena końcowa z zajęć praktycznej nauki zawodu odbytych w danym dziale określana jest  

na podstawie średniej z ocen cząstkowych uzyskanych na poszczególnych zajęciach. 

5. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach z praktycznej nauki zawodu lub nie zrealizo-

wania określonego ćwiczenia praktycznego, uczeń zobowiązany jest zajęcia odrobić  

lub uzgodnić z nauczycielem prowadzącym w porozumieniu z kierownikiem szkolenia  

praktycznego i nauczycielem prowadzącym sposób uzupełnienia wiadomości i umiejętności 

wynikających z tematu. 
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6. Uczeń niezwłocznie po powrocie do szkoły ustala z nauczycielem prowadzącym termin od-

robienia opuszczonych zajęć z praktycznej nauki zawodu. Uczeń może odrobić opuszczone  

zajęcia z praktycznej nauki zawodu z pierwszego semestru - do dnia wystawienia propozycji 

ocen za pierwszy semestr, a z drugiego semestru – do dnia 30 maja danego roku szkolnego. 

Termin i sposób odrabiania opuszczonych zajęć uczeń uzgadnia z kierownikiem szkolenia 

praktycznego i z nauczycielem prowadzącym. Odrabianie nie może kolidować z innymi pla-

nowanymi zajęciami ucznia w Warsztatach Szkolnych lub w szkole. Uczeń, który nie rozli-

czy się z zajęć w wyznaczonym czasie i formie otrzymuje ocenę niedostateczną z tych zajęć. 

7. Istnieje możliwość podwyższenia oceny końcowej z zajęć praktycznej nauki zawodu odby-

tych w danej pracowni. Warunkiem jest wykonanie na potrzeby pracowni lub Warsztatów 

Szkolnych pracy dodatkowej poza zajęciami. 

8. Uczeń otrzymuje śródroczną ocenę niedostateczną za semestr w przypadku, gdy otrzymał 

ocenę końcową niedostateczną z działu, w której zajęcia odbywały się w danym semestrze. 

9. Warunki ustalenia oceny z zajęć praktycznych i praktyki zawodowej odbywającej się poza 

szkołą : 

1) Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu lub praktykę zawodową poza szkołą   

ocenę uzyskują na podstawie: 

a) dostarczonej dokumentacji z odbytych praktyk lub zajęć praktycznych, 

b) oceny i opinii wystawionej przez pracodawcę, 

c) kontroli praktyk dokonanej przez przedstawiciela zespołu oddelegowanego przez 

dyrektora lub kierownika szkolenia praktycznego, uczeń musi dostarczyć dzienni-

czek praktyk zawodowy nie później niż 7dni po zakończeniu praktyk. 

d) niedostarczenie dzienniczka jest równoznaczne z brakiem zaliczenia praktyk za-

wodowych  i nieklasyfikowaniem ucznia z danych zajęć. 

10. Uczniowie odbywający zajęcia praktyczne propozycję oceny semestralnej od pracodawcy 

muszą dostarczyć nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedago-

gicznej. 

11. Niedostarczenie dzienniczka jest równoznaczne z brakiem zaliczenia praktycznej nauki  

zawodu i nieklasyfikowaniem. 

12. Oceny z praktyk są wpisywane do protokołu i przekazywane wychowawcy i wpisywane  

do arkusza ocen. 
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13. Warunki klasyfikowania i promowania uczniów z zajęć praktycznej nauki zawodu. 

1) ocenę za każde zajęcia nauczyciel praktycznej nauki zawodu ustala według obowiązują-

cych w ZSP kryteriów (PZO) (WZO) oraz Regulaminu Praktycznej Nauki Zawodu  

i wpisuje do dziennika lekcyjnego, 

2) ocenę śródroczną lub roczną (semestralną) z praktycznej nauki zawodu ustalają nauczy-

ciele praktycznej nauki zawodu, prowadzący zajęcia z daną grupą uczniów, na podstawie 

ocen końcowych z poszczególnych działów lub ocen cząstkowych, 

3) uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej  

lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach prze-

kraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub seme-

strze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

§57 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych, 

 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania eduka-

cyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edu-

kacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwia-

jące sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa 

w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „usta-

wą”. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo  

indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych  

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzecze-

nia. 

4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej może być wydana na wniosek nauczyciela  

lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców 
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 albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia. Wniosek 

wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicz-

nej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i informuje  

o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia. 

5. Wymagania edukacyjne, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia i zawiera w indywidualnym pro-

gramie edukacyjno- terapeutycznym (IPET). Za przygotowanie indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego odpowiedzialny jest wychowawca klasy wraz z powołanym do 

tego zespołem, w skład którego wchodzą wszyscy nauczyciele oraz terapeuci i specjaliści 

pracujący z uczniem. IPET podlega analizie dwukrotnie w ciągu roku. Zainteresowani rodzi-

ce moją prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu analizującego IPET. 

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki,  

muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany 

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

7. W przypadku zajęć wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zaję-

ciach oraz aktywność ucznia w działaniach organizowanych przez szkołę na rzecz kultury  

fizycznej. 

§58 

Wymagania edukacyjne na lekcji wychowania fizycznego. 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wy-

siłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

przedmiotu, postępu ucznia w zdobywaniu wiadomości, umiejętności i sprawności. 

2. Wagi za poszczególne narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: 

Sprawdziany praktyczne - waga 3 

Aktywność na lekcji (wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiąz-

ków wynikających ze specyfiki tych zajęć)- waga 6 

Praca na lekcji i frekwencja (ocena miesięczna) -waga 6 

Prace długoterminowe (systematyczny udział w treningach  SKS, ) - waga 6 

Reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych - waga 10 

Sprawy organizacyjne (pomoc w organizowaniu zawodów) – waga 3 
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3. Szczegółowe zasady pracy oraz oceniania na lekcji wychowania fizycznego zawarte są  

w PZO. 

§59 

Zwalnianie ucznia z części lub całości zajęć edukacyjnych 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych  

na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach  

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. 

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

rowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia  

w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

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

ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyj-

nej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się  

„zwolniony” albo „zwolniona”.  

§60 

1. Dyrektor Szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa 

kształcenia w zawodach przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym zwalnia z realizacji 

tych zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii; 

2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji prze-

biegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”, a także nr i kategorię posiadane-

go przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia. 

3. Dyrektor Szkoły, na wniosek, rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia 

oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, zwalnia ucznia z 

wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężony-

mi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego do końca 

danego etapu edukacyjnego. 

4. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształ-

cenia specjalnego albo potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego ję-

zyka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
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5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 

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

§61 

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom; 

8) respektowanie ogólnie przyjętych norm etycznych i zasad współżycia społecznego; 

9) funkcjonowanie w środowisku szkolnym; 

10) kulturę osobistą ucznia; 

11) stosowanie się do zarządzeń i poleceń dyrekcji szkoły, nauczycieli i wychowawcy klasy; 

12) przestrzeganie regulaminów pracowni szkolnych. 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej skali: 

OCENA 

wzorowe; 

bardzo dobre; 

dobre; 

poprawne; 

nieodpowiednie; 

naganne. 

1. Szczegółowe kryteria ocen zachowania precyzuje Punktowy system oceniania zachowania. 
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2. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń 

na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indy-

widualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfika-

cyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie 

szkoły. 

§62 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach lekcyjnych 

1. Uczeń jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności na pierwszej godzinie wycho-

wawczej lub spotkaniu z wychowawcą, po ustaniu nieobecności, jednak nie później niż  

w ciągu  7 dni.  W przeciwnym przypadku nieobecności nie będą usprawiedliwione. 

2. Nauczyciel rozlicza frekwencję w dzienniku do siódmego dnia następnego miesiąca. 

3. W szkole dopuszczalne są następujące formy usprawiedliwiania nieobecności: 

1) zwolnienia lub zaświadczenia lekarskie; 

2)  pisemne usprawiedliwienia rodziców (prawnych opiekunów) na kartce lub poprzez 

dziennik elektroniczny, lub  telefonicznie, poprzez wiadomość sms zgodnie ze wzorem, 

znajdującym się w Szablonach dokumentów szkolnych; 

3) zwolnienie przez nauczyciela ucznia, który reprezentuje szkołę w konkursach, olimpia-

dach, zawodach lub innych formach aktywności; 

4) jeśli uczeń chce się zwolnić z ostatnich lekcji w danym dniu (np. z powodu wizyty  

u lekarza) powinien przynieść od rodzica informację na piśmie potwierdzającą ten fakt; 

5) jeżeli rodzic chce regularnie zwalniać ucznia z części ostatnich zajęć lekcyjnych  

zobowiązany jest złożyć do 30 września podanie zgodnie ze wzorem zamieszczonym  

w dokumentach szkolnych; 

6) uczeń pełnoletni ma prawo do usprawiedliwienia swoich uzasadnionych nieobecności  

w szkole. Decyzję o zasadności nieobecności podejmuje wychowawca klasy. 

4. Konsekwencją za nieusprawiedliwione godziny lekcyjne są następujące kary: 

1) za 11 – 20 godz. ustne upomnienie wychowawcy, 
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2) za 21 – 60 godz. pisemne upomnienie wychowawcy z powiadomieniem rodziców, 

3) za 61 – 100 godz. pisemna nagana wychowawcy z powiadomieniem rodziców, 

4) za 101 godz. i więcej nagana dyrektora szkoły udzielona w obecności rodziców  

i pedagoga szkolnego. 

5. Uczeń, który otrzymał karę nagany dyrektora nie może mieć z zachowania oceny wyższej niż 

nieodpowiednia. 

6. Informacja o udzielonych karach powinna się znaleźć w dzienniku. 

7. Na zajęciach lekcyjnych (z wyjątkiem wyraźnej zgody nauczyciela danego przedmiotu)  

i innych uroczystościach szkolnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

i innych urządzeń elektronicznych. Uwagi na temat użycia telefonu i urządzeń elektronicz-

nych na lekcjach będą miały wpływ na ocenę z zachowania. Za nagminne niestosowanie się 

do w/w zakazu uczeń może otrzymać upomnienie, naganę wychowawcy oraz naganę dyrek-

tora szkoły. 

§ 63 

Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych 

niż przewidywane ocen rocznych z zachowania 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w ciągu 2 dni od wystawienia przewidywanej 

oceny z zachowania, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość zwróce-

nia się do wychowawcy klasy z prośbą o zmianę tej oceny. 

2. Wychowawca przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej organizuje spotka-

nie, w którym uczestniczy oprócz niego przedstawiciel samorządu klasowego, jeden z nau-

czycieli uczących w tej klasie oraz zainteresowany uczeń lub jego rodzice (prawni opieku-

nowie). 

3. Po wysłuchaniu argumentów ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), dotyczących  

w szczególności innych, nieznanych dotąd osiągnięć ucznia, przeprowadza się tajne głoso-

wanie. W głosowaniu bierze udział wychowawca, drugi nauczyciel i przedstawiciel samorzą-

du klasowego. 

4. Wychowawca podnosi ocenę zachowania ucznia, w przypadku korzystnego dla ucznia wyni-

ku głosowania. 
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5. Ocena ustalona w wyniku przedstawionego wyżej postępowania nie może być niższa od 

wcześniej proponowanej przez wychowawcę i może być zmieniona tylko w trybie opisanym 

w §49. 

6. Ze spotkania sporządza się protokół, pod którym podpisuje się wychowawca, drugi nauczy-

ciel i członek samorządu klasowego uczestniczący w tym spotkaniu. Wzór znajduje się  

w Szablonach dokumentów szkolnych. 

§64 

Egzamin klasyfikacyjny. 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfika-

cyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę 

czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin   

klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  

lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgo-

dę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 nie 

obejmuje zajęć edukacyjnych: wychowanie fizyczne, technika, zajęcia praktyczne, plastyka, 

muzyka i zajęcia artystyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się  

oceny zachowania. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, infor-

matyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 
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9. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązko-

wych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub  

doświadczeń, ma formę zadań praktycznych. 

10. Egzamin przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia  

rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgad-

nia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt. 1, przeprowadza nau-

czyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nau-

czyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

12. W przypadku ucznia niesklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania  

i ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycz-

nych. 

13. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który 

zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 

poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

14. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 oraz z rodzica-

mi (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egza-

miny w ciągu jednego dnia. 

15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów 

 – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 
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6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

17. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowie-

dziach ucznia lub zwięzłą informację o wykonaniu zadania praktycznego. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia. Wzór deklaracji znajduje się w Szablonach  dokumentów 

szkoły. 

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

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

19. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyj-

nych, w dokumentach przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nie-

klasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

§65 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (se-

mestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem §66. 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedosta-

teczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyni-

ku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §66. 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna  

z zastrzeżeniem §66. 

§66 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadzony 

z powodu nieprawidłowego trybu ustalania oceny. 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 2 dni od 

dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. 

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

nych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 
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1) w przypadku ustalenia rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

– przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz usta-

la roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przy-

padku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 

dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu ustala się  

z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze 

– jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie 

same zajęcia edukacyjne, 

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako prze-

wodniczący komisji; 

b) wychowawca oddziału; 

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;  

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;  

g) przedstawiciel rady rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ustępie 4 pkt. 1 lit b może być zwolniony z udziału w pra-

cach 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 następu-

je w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
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6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

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

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zamieniona  

w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §70. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Wzór protokołu znajduje się w Szablonach dokumentów szkoły. 

9. Do protokołu, o którym mowa w ustępie 7 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą  

informację o ustnych odpowiedziach ucznia lub zwięzłą informację o wykonaniu zadania 

praktycznego. 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości  

i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić  

do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu  

z uczniem i jego rodzicami. 

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfi-

kacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym,  

że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egza-

minu poprawkowego w tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

§67 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), 

jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie  

nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedosta-

tecznej z zastrzeżeniem §69 ust 12 i 13. 

2. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o któ-

rej mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych 

uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę 

tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

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

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

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, przy czym uczniowi, który 

uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen wlicza 

się także roczne i końcowe oceny uzyskane z tych zajęć. 
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4. Uczniowie z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy 

programowo wyższej uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu  

z rodzicami (opiekunami prawnymi). 

5. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celu-

jącą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przed-

miotowego, o zasięgu wojewódzkimi, okręgowym i krajowym, bądź laureata lub finalistę 

olimpiady przedmiotowej, uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny  

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, uzyskuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcowa 

ocenę klasyfikacyjną. 

6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr). 

§68 

Egzamin poprawkowy. 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną  

z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin popraw-

kowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych ma formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno – wychowawcze kończą się  

w styczniu po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład ko-

misji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodni-

czący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.5 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 jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie 
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same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole na-

stępuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

7. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowie-

dziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Wzór protokołu znajduje 

się w Szablonach  dokumentów szkoły. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia dy-

daktyczno – wychowawcze kończą się w styczniu – nie później niż do końca marca. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego jeden raz w całym cyklu kształcenia może  

warunkowo otrzymać promocję do klasy programowo wyższej, pod warunkiem, że przed-

miot z którego otrzymał ocenę niedostateczną jest kontynuowany. Uczeń zobowiązany jest 

uzupełnić zaległy materiał w terminie ustalonym z nauczycielem przedmiotu, nie później niż 

do końca następnego roku szkolnego.  

10. Uczeń, który z dwóch egzaminów poprawkowych otrzymał ocenę niedostateczną nie otrzy-

muje promocji do klasy programowo wyższej. 

§69 

1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obo-

wiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne. 

2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie; 
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2) roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się  

odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu, oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej uzyskał oceny kla-

syfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej. 

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal-

nego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacz-

nym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym pro-

gramie edukacyjno-terapeutycznym. 

4. Uczeń szkoły, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 1 powtarza ostatnią klasę 

szkoły. 

5. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bar-

dzo dobrą ocenę zachowania. 
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ROZDZIAŁ 7 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

§70 

Prawa ucznia 

1. Uczeń ma prawo do: 

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

poszanowania swej godności, sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny 

postępów w nauce i zachowaniu zgodnie z obowiązującym regulaminem oceniania,  

klasyfikowania i promowania. 

2) zapoznania się z programami nauczania, treściami, celami i stawianymi wymogami  

poszczególnych przedmiotów (informacja podana na pierwszych lekcjach danego roku 

szkolnego); 

3) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny i pracy 

umysłowej zgodnie z zasadami sprawdzania wiedzy i umiejętności na zasadach określo-

nych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania i Przedmiotowych Zasadach Oceniania  

(na pierwszych lekcjach); 

4) zachowania tajemnicy, jeśli w sprawach osobistych, rodzinnych , koleżeńskich itp. zwró-

ci się do wychowawcy, nauczyciela lub dyrekcji; 

5) wglądu do swoich prac pisemnych oraz ustnego uzasadnienia wystawionej oceny przez 

6) nauczyciela danego przedmiotu; 

7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

8) pomocy dydaktycznej w przypadku trudności w nauce; 

9) porad zawodoznawczych, opieki pedagoga i psychologa, w tym pomocy psychologiczn-

pedagogicznej; 

10) swobody wyrażania myśli i przekonań, światopoglądu i religii o ile nie naruszają one do-

bra osobistego osób trzecich; 

11) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Samorząd Uczniowski; 

12) zamieszkania w internacie; 
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13) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę 

 i poszanowanie jego godności; 

14) systematycznego poznawania regionu i kraju poprzez uczestnictwo w wycieczkach; 

15) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru 

biblioteki; 

16) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się  

w organizacjach działających na terenie szkoły; 

17) pomocy finansowej - Rada Rodziców w ramach posiadanych środków mogą udzielić  

pomocy finansowej uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej; 

18) pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub  

budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego; 

19) składania egzaminu poprawkowego bądź klasyfikacyjnego zgodnie z WZO; 

20) poprawienia oceny w określonym terminie i według określonej procedury (PZO); 

21) warunkowej promocji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego; 

22) demokratycznego wyboru samorządu klasowego i zarządu samorządu uczniów; 

23) odwołania się od decyzji administracyjnej dyrektora o skreśleniu z listy uczniów  

(w przypadku ucznia pełnoletniego) do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie 

Delegatura w Siedlcach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji; 

24) Uczennica w ciąży ma prawo do pomocy pedagogicznej i psychologicznej umożliwiają-

cej jej kontynuowanie nauki w szkole, a w szczególności do : 

a) uczęszczania w ciąży do szkoły, 

b) urlopowania obowiązkowo na okres połogu, 

c) uzupełnienia zaległości związanych z urlopem w terminie do połowy roku. 

§71 

Obowiązki ucznia 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza: 

1) systematycznego , aktywnego i punktualnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, za-

jęciach praktycznych i życiu szkoły; 
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2) być przygotowanym do każdych zajęć oraz sumiennie i solidnie pracować nad pogłębie-

niem wiedzy i umiejętności; 

3) regularnie przystępować do wszystkich zapowiedzianych przez nauczyciela sprawdzia-

nów, a w razie nieobecności, zaliczyć je w ustalonym przez nauczyciela terminie; 

4) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

5) ubierać się na uroczystości szkolne w strój galowy : 

a) dla dziewcząt (jasna bluzka, spódnica odpowiedniej długości lub spodnie w kolorach 

ciemnych, obuwie obowiązujące w szkole/pantofle); 

b) dla chłopców (jasna / ciemna koszula, garnitur, pantofle). 

6) nosić w czasie pisemnych egzaminów zewnętrznych i egzaminów z kwalifikacji strój  

galowy. W czasie egzaminu praktycznego z kwalifikacji obowiązuje strój roboczy; 

7) poza dniami uroczystości dopuszcza się strój ogólnodostępny, czysty, schludny i skrom-

ny, stosowny dla ucznia szkoły, zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi i zaka-

zuje ubrań lub plecaków z wulgarnymi i niestosownymi napisami lub rysunkami; 

8) pozostawić w szatni nakryć wierzchnich i obuwia zewnętrznego, zmieniać obowiązkowo 

obuwie podczas pobytu w szkole, obowiązujące obuwie to materiałowe trampki, teni-

sówki (nie obuwie typu adidas); 

9) nosić biżuterię wyłącznie taką, która nie zagraża bezpieczeństwu ucznia lub innych osób; 

10) posiadać jednolity strój sportowy ustalony przez nauczycieli wychowania fizycznego; 

11) wystrzegać się szkodliwych nałogów; 

12) naprawiać wyrządzone szkody materialne; 

13) dostarczyć usprawiedliwienia w określonym terminie i formie od rodzica, opiekuna,  

lekarza lub przez ucznia pełnoletniego poprzez e-dziennik lub w formie pisemnej. 

14) przestrzegać zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektrycz-

nych np.: odtwarzaczy MP3 na lekcjach przez uczniów. Wprowadza się bezwzględny  

zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania bez zgody osoby zainteresowanej, zgod-

nie z zasadami RODO. 

2. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych telefo-

nów komórkowych bez wyraźnej zgody nauczyciela. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności  

za skradzione lub zgubione telefony lub inne urządzenia elektroniczne. 
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3. Zasady i tryb postępowania w sprawie obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy. 

§72 

Rodzaje i tryb przyznawania nagrody oraz wyróżnienia 

1. Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia przyznawane 

przez władze oświatowe oraz instytucje i organizacje według odrębnych zasad. 

2. Dyrektor szkoły przyznaje uczniom nagrody i wyróżnienia za: 

1) bardzo dobre i dobre wyniki w nauce; 

2) aktywną pracę na rzecz środowiska, w tym środowiska lokalnego; 

3) stuprocentową frekwencję i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie; 

4) wyróżniającą pracę na rzecz szkoły; 

5) osiągnięcia sportowe. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

1) pochwała nauczyciela lub opiekuna organizacji szkolnych; 

2) pochwała wychowawcy klasy na forum klasowym; 

3) pochwała dyrektora szkoły udzielona publicznie wobec uczniów szkoły; 

4) dyplom uznania; 

5) list pochwalny do rodziców; 

6) nagroda rzeczowa lub pieniężna. 

4. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami mini-

stra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Z wnioskami o przyznanie nagrody wystę-

pują: 

1) wychowawca klasy 

2) wicedyrektor 

3) samorząd uczniowski 

4) pedagog/psycholog szkolny 

5) kierownik internatu. 

5. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem  

do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez dyrek-
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tora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia  

z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej 

udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować się opinią wybra-

nych organów szkoły. 

§73 

Rodzaje i tryb udzielania kar 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, a w szczególności uchybianie wymienionym  

w statucie obowiązkom, uczeń może zostać ukarany. O każdej udzielonej karze wychowawca 

informuje rodziców ucznia. 

2. Dyrektor szkoły udziela uczniom kary za: 

1) celowe niszczenie mienia szkoły; 

2) brutalne, niekulturalne zachowanie wobec nauczycieli, kolegów i innych pracowników 

szkoły, nie wykonywanie poleceń nauczycieli; 

3) spożywanie lub przebywanie pod wpływem alkoholu, palenie tytoniu, używanie środków 

odurzających; 

4) kradzieże; 

5) nagminne opuszczenie bez usprawiedliwienia zajęć lekcyjnych i zajęć praktycznych; 

6) nie przestrzeganie przepisów statutu; 

7) przewinienie nie ujęte w punktach 1-6 będą rozpatrywane indywidualnie przez Radę Pe-

dagogiczną. 

3. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) ustne upomnienie wychowawcy klasy, 

2) pisemne upomnienie wychowawcy klasy z wpisaniem do e-dziennika, 

3) pisemna nagana wychowawcy z wpisaniem do e-dziennika, 

4) pisemna nagana dyrektora szkoły pozostająca w aktach do ukończenia szkoły, 

5) usunięcie ze szkoły (dotyczy uczniów pełnoletnich) na zasadach określonych w odpo-

wiednich przepisach. 

4. Obowiązek informowania ucznia lub rodziców spoczywa na wychowawcy klasy. 

5. W sytuacjach uznanych przez radę pedagogiczną za wyjątkowe nie obowiązuje gradacja kar. 
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6. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać pisemnie z uzasadnieniem  

za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora 

szkoły w terminie 3 dni od jej udzielenia (w terminie 14 dni od jej otrzymania). 

7. Od kar udzielonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi, a także rodzicowi prawo 

wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora 

szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. 

8. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować się opinią wybranych orga-

nów szkoły (w tym Samorządu Uczniowskiego). O każdej udzielonej karze informuje się ro-

dziców ucznia. 

9. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne. 

10. Szczególnym rodzajem kary jest skreślenie z listy uczniów pełnoletnich. 

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

w przypadkach określonych w niniejszym statucie. Skreślenie ucznia następuje na pod-

stawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

2) Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do mazowieckiego Kuratora Oświaty 

 w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, poprzez dyrektora, który wydał decyzję. 

11. Skreślenie ucznia z listy uczniów może nastąpić z powodu: 

1) notorycznego uchylania się od obowiązków ucznia; 

2) popełnienia z winy umyślnej czynu karalnego przeciwko czci, nietykalności cielesnej,  

3) zdrowiu, życiu lub mieniu; 

4) zachowania agresywnego, w szczególności zagrażającego zdrowiu lub życiu własnemu 

lub innej osoby, bądź drastycznie naruszającego godność osobistą innej osoby przycho-

dzenia do szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź w stanie nietrzeźwym 

albo wprowadzanie się w taki stan w czasie pobytu w szkole; 

5) przychodzenia do szkoły w stanie odurzonym lekami psychotropowymi lub innymi  

podobnie działającymi środkami lub wprowadzanie się w taki stan w czasie pobytu  

w szkole; 

6) rozprowadzania w/w środków odurzających, napojów alkoholowych itp. na terenie szko-

ły; 

7) opuszczenia 120 godzin zajęć w roku szkolnym bez usprawiedliwienia (w przypadku 

ucznia pełnoletniego); 
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8) naruszenia postanowienia niniejszego statutu, a uprzednio zastosowane środki  

wychowawczo- dyscyplinujące nie przyniosły pożądanego skutku; 

9) fałszowania podpisów i dokumentacji; 

10) umyślnego dewastowania mienia; 

11) propagowania i szerzenie idei i poglądów rasistowskich i faszystowskich; 

12) stwarzania zagrożenia dla społeczności uczniowskiej. 

 

§74 

1. Uczeń lub jego rodzic, w przypadku naruszenia prawa ucznia, jest uprawniony do złożenia  

pisemnej skargi z uzasadnieniem według następującej procedury: 

1) kieruje skargę do dyrektora szkoły, który w zależności od wagi sprawy samodzielnie ją 

rozwiązuje bądź konsultuje z organami szkoły; 

2) dyrektor podejmuje wiążące decyzje w terminie 14 dni i udziela pisemnej odpowiedzi 

skarżącemu. 

2. Rozwiązywanie konfliktów i skarg. 

1) Sytuacje konfliktowe między uczniem a uczniem powinny być wyjaśnione i rozwiązane  

w pierwszej kolejności przez nauczyciela przedmiotu, następnie wychowawcę klasy lub 

nauczyciela przedmiotu i wychowawcę. 

3. W przypadku, gdy strony konfliktu nie rozwiążą konfliktu odwołują się do: 

1) pedagoga szkolnego/psychologa szkolnego; 

2) dyrektora szkoły. 

4. W przypadku nie rozwiązania konfliktu na terenie szkoły, zainteresowane strony mogą od-

wołać się do właściwego kuratora oświaty. Zasady odwołań regulują odrębne przepisy. 

§75 

Warunki przeniesienia i wydalenia ucznia ze szkoły 

1. Jeżeli podjęte środki wychowawcze i zastosowanie uprzednio kary wobec ucznia nie przy-

niosły rezultatów w postaci poprawy zachowania, dyrektor szkoły może wystąpić do kurato-

ra oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 
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2. Wniosek zawiera odpowiednie uzasadnienie i opisuje nie tylko wykroczenia ucznia, ale także 

podejmowane przez szkołę działania i ich efekty. Procedura przeniesienia składa się  

z następujących procedur: 

1) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę opiniującą o przeniesienie ucznia do innej szko-

ły; 

2) dyrektor szkoły sporządza wniosek do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej  

szkoły. 

3. Do wniosku dołącza się uzasadnienie obejmujące: 

1) diagnozę określającą przyczyny decydujące o przeniesieniu ucznia, powody decydujące 

 o wystąpieniu z wnioskiem; 

2) podjęte do tej pory przez szkołę środki zaradcze wobec ucznia (np.: współpraca  

z rodzicami/prawnymi opiekunami, pedagogiem, poradnią psychologiczno-

pedagogiczną, policją, kuratorem sądowym, radą rodziców, samorządem uczniowskim  

i inne); 

3) przewidywane skutki przeniesienia ucznia do innej szkoły (proponowany termin przenie-

sienia, różnice programowe, odległość z miejsca zamieszkania - komunikacja, czyli moż-

liwości adaptacyjne ucznia w nowym środowisku); 

4) wskazanie propozycji szkoły, która może przyjąć ucznia; 

5) uchwałę Rady Pedagogicznej; 

6) wyciąg ze statutu szkoły - określający przypadek lub przypadki przeniesienia ucznia do  

innej szkoły; 

7) inną dokumentację (np.: stanowisko rodziców ucznia, poradni pedagogiczno-

psychologicznej, pedagoga, wychowawcy, kuratora sądowego). 

4. Kurator oświaty po analizie złożonej dokumentacji wydaje decyzję administracyjną  

o przeniesieniu lub o odmowie przeniesienia ucznia do innej szkoły 

5. Kurator oświaty przekazuje decyzję za pokwitowaniem: 

1) rodzicom/opiekunom prawnym ucznia, 

2) dyrektorowi szkoły wnioskującemu o przeniesienie ucznia oraz 

3) dyrektorowi szkoły przyjmującej ucznia. 
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ROZDZIAŁ 8 

WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

 

§76 

Współpraca z rodzicami 

1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania 

uczniów konieczna jest współpraca rodziców ze szkołą. W ramach tej współpracy rodzice 

mają prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami; 

2) porad pedagoga i psychologa szkolnego; 

3) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły; 

4) wyrażania opinii dotyczących funkcjonowania szkoły bezpośrednio lub za pośrednic-

twem swych reprezentantów. 

5) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych 

6) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów; 

7) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji zwrotnej na temat swojego dziecka, 

jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz sposobów wyeliminowa-

nia braków; 

8) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich  

dzieci; 

9) uzyskania informacji, gdzie i jak mogą się zapoznać z PZO i wymaganiami na poszcze-

gólne oceny z przedmiotów. 

2. Rodzice kontaktują się z wychowawcą i nauczycielami w tzw. dni otwarte oraz podczas  

zebrań. Nauczyciel dochowuje zasady jawności ocen oraz je uzasadnia. 

3. Kalendarz zebrań z rodzicami i dni otwartych Rada Pedagogiczna ustala na pierwszym  

w danym roku szkolnym posiedzeniu plenarnym. 

4. Każdy wychowawca może ustalić dodatkowe terminy i formy spotkań z rodzicami. 

5. Do obowiązków rodziców należy monitorowanie na bieżąco osiągnięć edukacyjnych oraz 

nieobecności swoich dzieci przy pomocy elektronicznego systemu kontroli frekwencji  

i postępów w nauce Vulkan ( dziennik elektroniczny). 
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6. Rodzice mają prawo zwrócić się do nauczyciela o uzasadnienie, motywację oceny 

w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania oceny oraz o zapoznanie się z pracami pisem-

nymi uczniów. Ocena uzasadniana jest ustnie w indywidualnej rozmowie z rodzicem. 

7. Rodzice odpowiadają finansowo za szkody materialne wyrządzone przez swoje dzieci pod-

czas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę. 

8. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego 

dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

§77 

1. Na pisemny wniosek rodzica dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, popraw-

kowego, zastrzeżeń wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowa-

nia oceny oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu 

uczniowi i jego rodzicom. 

2. Prośbę o udostępnienie dokumentu, o którym mowa w punkcie pierwszym, składa się w for-

mie pisemnej, z dokładnym określeniem rodzaju dokumentu, którego prośba dotyczy. 

3. Prośba jest kierowana za pośrednictwem sekretariatu. 

4. Dokument jest udostępniany najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych następujących po dniu 

złożenia wniosku, ewentualnie w terminie i miejscu wspólnie ustalonym. 

5. Dokument zostaje udostępniony w obecności dyrektora lub innej, upoważnionej przez niego 

osoby. Dopuszcza się również obecność pracownika sekretariatu, wychowawcy lub innego 

nauczyciela. 

6. Rodzic ma prawo do uzasadnienia oceny ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego  

i poprawkowego oraz uzyskania dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą testu wy-

korzystanego do egzaminów i sposobem ocenienia pracy ucznia. 

7. Dopuszcza się sporządzanie notatek przez rodzica. 

8. Dokumentacji, o której mowa w ust.1 nie można powielać, kopiować jakiejkolwiek formie,  

ani wynosić poza teren szkoły. 

 

§78 

 

1. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy współudzia-

le poradni: 

1) na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) kieruje na badania psychologiczne i peda-

gogiczne uczniów: 
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a) z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi; 

b) przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia; 

2) wypełnia zalecenia zawarte w orzeczeniach i opiniach wydawanych przez poradnie: 

a) indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysleksją i innymi 

dysfunkcjami; 

b) organizuje specjalistyczne zajęcia; 

c) na podstawie orzeczeń poradni, dyrektor organizuje nauczanie indywidualne oraz 

może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki – w miarę posiadanych środ-

ków finansowych; 

3) nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów i pedagogów, 

uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych i reedukacyjnych organizowa-

nych na terenie poradni. 

§79 

Współpraca z organami publicznymi 

1. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych ko-

rzystając z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej: 

1) kieruje do MOPS rodziców (opiekunów prawnych) potrzebujących pomocy finansowej  

lub dożywiania dzieci; 

2) zwraca się z prośbą o pomoc psychologiczną i profilaktyczną dla rodzin;   

3) sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych; 

4) informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze. 

2. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem szkoła  

nawiązuje współpracę z: 

1) policją; 

2) sądem, kuratorem sądowym; 

3) innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji. 
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§80 

Organizacje w szkole 

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

organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest dzia-

łalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

 wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

2. Stowarzyszenie lub organizacja przedstawia dyrektorowi szkoły materiały informacyjne  

związane z planowaną działalnością w szkole, w tym treści i metody pracy. 

3. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, dyrektor szkoły  

wyraża zgodę na działalność określając czas działania, warunki działalności i udostępniając 

pomieszczenia oraz, w miarę możliwości, zasoby szkoły. 

4. Dyrektor monitoruje działania stowarzyszenia lub organizacji, kontroluje zgodność treści  

i metod z przyjętymi ustaleniami. 

5. W razie powzięcia wątpliwości, co do zgodności działania z przyjętymi ustaleniami, dyrektor 

zawiesza działanie stowarzyszenia lub organizacji, poddaje analizie stosowane treści i meto-

dy, przedstawia je Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania. Opinia Rady 

Rodziców, co do dalszego działania stowarzyszenia lub organizacji jest wiążąca. 

6. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich,  

mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej. 
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ROZDZIAŁ 9 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§81 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej oraz tablic z nazwą szkoły zgodnie z przepisami w sprawie 

tablic i pieczęci urzędowych. 

2. Szkoła posiada własny sztandar i Ceremoniał szkolny. Ceremoniał szkoły jest odrębnym  

dokumentem, opisuje także organizację świąt państwowych i szkolnych w placówce. 

3. Ustala się Dzień Patrona na dzień 04 marca. 

4. Warunki stosowania sztandaru szkoły: 

1) uroczystości państwowe; 

2) uroczystości szkolne wynikające z kalendarza i harmonogramu imprez; 

3) uroczystości okolicznościowe. 

5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. Dokumenty  

z zakresu działania szkoły udostępnia się w siedzibie szkoły w godzinach jej urzędowania. 

6. Szkoła jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne 

przepisy. 

§82 

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub 

uchwala statut. 

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor szkoły oraz każdy kolegialny organ szkoły,  

a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

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

szkolnej. 

4. Statut szkoły udostępnia się do wglądu w sekretariacie szkoły oraz na stronie szkoły. 

5. Dyrektor szkoły jest upoważniony, po zatwierdzeniu zmian do statutu, do przygotowania  

tekstu jednolitego statutu. 

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

upublicznienie społeczności szkolnej. 

 


