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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1.1.Szkoła nosi nazwę Branżowa Szkoła I stopnia Nr1 w Zespole Szkół Nr 2 w Łańcucie  

2. Branżowa Szkoła I stopnia w Łańcucie wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr2 w Łańcucie 

3. Siedzibą Branżowej Szkoły I stopnia jest budynek Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. 

Podzwierzyniec 41 w Łańcucie 

4. Ilekroć w statucie mowa jest o „szkole” należy przez to rozumieć Branżowa Szkoła I 

stopnia Nr1 

 

§ 2.1. Organem prowadzącym Szkołę Branżową I stopnia Nr1 w Zespole Szkół Nr 2 w 

Łańcucie jest powiat łańcucki 

2. Siedzibą organu prowadzącego jest budynek przy ul. ul. Mickiewicza 2  

 

§ 3.1. Pełna nazwa Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Nr 2 w Łańcucie 

używana jest na pieczęciach urzędowych o średnicy 36 mm oraz 20 mm. 

2.W Szkole używane są pieczęcie o treści: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 

37-100 Łańcut 

Ul. Podzwierzyniec 41 

Szkoła Branżowa  I stopnia Nr 1 

 

§ 4. Na budynku Szkoły, w okolicach głównego wejścia, umieszczona jest tablica urzędowa o 

treści:  Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 

 

§ 5.1. Szkoła prowadzi oddziały jedno i wielozawodowe dla uczniów i młodocianych 

pracowników w zawodach:  
1) elektromechanik pojazdów samochodowych, 

2) monter mechatronik 

3) klasa wielozawodowa – pracownicy młodociani 

2.Ukończenie nauki w szkole umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego 

kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole, a także dalsze 

kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia lub począwszy od klasy drugiej, w liceum 

ogólnokształcącym dla dorosłych. 

 

 

 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły 

§ 6.1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie - Prawo oświatowe                                 

i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie 

Wychowawczo-Profilaktycznym dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego środowiska. 

2.Zadania szkoły: 
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1) przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy  

i życia w warunkach współczesnego świata,  

2) wyposażenie uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament 

wykształcenia, umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki zróżnicowanych kwalifikacji 

zawodowych oraz umożliwiający kontynuację kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia, a 

następnie jej późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie,  

3) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,  

4) kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i 

społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie 

własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, 

przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania 

inicjatyw oraz do pracy zespołowej, 

5)wspomaganie wychowawczej roli rodziców, 

6)umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej  

7) kształtowanie postawy obywatelskiej 

3.  Szkoła realizuje zadania określone w ust. 2 w następujący sposób:  

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły i kwalifikacji zawodowych, 

2) sprzyja rozwojowi zainteresowań i osobowości uczniów, organizując zajęcia pozalekcyjne, 

3) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia 

4) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych 

w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,  

5) sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości, realizację 

programu prozdrowotnego i działań przeciwstawiających się patologii,  

a także poprzez walkę z nałogami, 

4.Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia  

w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego 

funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. 

§ 7.1 Szkoła wypełnia zadania opiekuńcze, odpowiednie do wieku uczniów i potrzeb 

środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności: 

1) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, 

2) sprawuje opiekę nad uczniami podczas wycieczek organizowanych przez szkołę, zgodnie z 

przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania, 

3) w szkole, w czasie każdej przerwy, nauczyciele pełnią dyżury zgodnie  

z harmonogramem dyżurów ustalonym przez Dyrektora szkoły, 

4) każdy oddział powierzony jest szczególnej opiece wychowawczej jednemu  

z nauczycieli uczących w szkole, zwanemu dalej wychowawcą, oraz osobie wspierającej – 

zastępcy wychowawcy, 
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§ 8.1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) Szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, 

obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 

 

2) Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły obejmujący wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym i uwzględniającym zagadnienia z  zakresu profilaktyki, 

stosownie do zdiagnozowanych zagrożeń i ryzyk wystąpienia poszczególnych zagrożeń w 

szkole, w środowisku przebywania uczniów; 
 

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

uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

2.Udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach realizacji PPP jest dobrowolny. 

 

Rozdział 3 

Organy szkoły oraz ich kompetencje 

§ 10.1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna (RP);  

3)  Rada Rodziców;   

4) Samorząd Uczniowski ( SU ) 

 

§ 10.1. W Branżowej Szkole I stopnia Nr1  w Zespole Szkół nr 2 powołuje się:     

1) Oddziałowe  Rady Rodziców;  

2) Wicedyrektora. 

 

§ 11.1 Każdy z wymienionych w § 10 organów działa zgodnie z Ustawą, a nadto organy 

kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów uchwalanych przez te organy. 

Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.  

2. Ilekroć mowa jest o Dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 

§ 12.1. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem uczniowskim, 

5) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej, 

6) tworzenie zespołów przedmiotowych i wychowawczych oraz powoływanie ich 

przewodniczących, 

7) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, 

8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły a także organizowanie 

administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły, 
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9) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

10) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe, 

11) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń  

i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

12) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców  i Samorządu 

Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub 

placówki, w danym roku szkolnym, ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, w wymiarze 6 dni 

13) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów 

nauczania,  

14) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od 

początku następnego roku szkolnego, 

15) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

16) skreślenie ucznia z listy uczniów, 

§ 13. Dyrektor szkoły wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych  

z organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole. 
 

§ 14.1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.  

2. Ilekroć mowa jest o Radzie Pedagogicznej należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną  

Zespołu Szkół nr 2 

3.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole  

4. Rada Pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji stanowiących: 

1) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów szkoły; 

2) może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców 

(prawnych opiekunów) nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie 

nauczania; 

3) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych; 

4) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego; 

4.Rada Pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji opiniujących: 

1)  opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku 

szkolnego; 

2) opiniuje wniosek do poradni psychologiczno – pedagogicznej o zdiagnozowanie 

przyczyn trudności w nauce u uczniów;   

3) opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole; 

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

5) opiniuje propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych; 

6) opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 
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7) opiniuje projekt finansowy szkoły; 

8) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły; 

9) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność dydaktyczna,  wychowawcza i opiekuńcza; 

10) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora; 

11) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 

12) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska 

kierownicze; 

 5.  Rada Pedagogiczna ponadto: 

 

1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;  

2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub 

z innych funkcji kierowniczych w szkole; 

3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; 

4) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły; 

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

prowadzącego; 

6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 

7) rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, 

w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów; 

8) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 

dokumentem. Zebrania Rady pedagogicznej są protokołowane w sposób ustalony w 

wymienionym regulaminie. 

 

§ 15.1. W szkole działa Rada Rodziców. 

2. Ilekroć mowa jest o Radzie Rodziców należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu 

Szkół nr 2 

1) Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców  uczniów przed innymi organami szkoły. 

2) W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych 

(Klasowych). 

3) Wybory reprezentantów Oddziałowych Rad Rodziców do Rady Rodziców Szkoły 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w 

tajnych wyborach. 

4) W wyborach, o których mowa w pkt.3, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic 

(prawny opiekun). 

5) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności , który nie może być 

sprzeczny z zapisami  Statutu. 

3. Do kompetencji Rady rodziców należy: 

1) występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich spraw szkoły, 

2) wspieranie działalności statutowej szkoły oraz możliwość gromadzenia w tym celu 

funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, 

3) typowanie dwóch przedstawicieli Rady rodziców do komisji konkursowej na stanowisko 

Dyrektora szkoły. 

 

§16.1.W szkole działa jeden Samorząd Uczniowski. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie 

(słuchacze) szkoły. 

2. Ilekroć mowa jest o Samorządzie Uczniowskim należy przez to rozumieć Samorząd 

Uczniowski Zespołu Szkół nr 2 
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3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin 

Samorządu Uczniowskiego uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i 

powszechnym. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.  

 

4.  Samorząd  Uczniowski ma prawo do: 

1)przedstawienia danej Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we 

wszystkich sprawach szkoły, 

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

wymaganiami; 

3)organizacji życia szkolnego, z zachowaniem właściwych proporcji miedzy wysiłkiem 

szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania zainteresowań i potrzeb uczniów, 

4)redagowania i wydawania gazety szkolnej, prowadzenia radiowęzła,  

5)organizowania apeli szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności, 

6)organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem 

szkoły, 

7)zgłaszania uczniów do nagród i wyróżnień, 

 

§ 17. Wszystkie organy szkoły  współpracują w duchu  porozumienia i wzajemnego szacunku 

umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji. 

 

 

 

Rozdział 4 

Organizacja  szkoły 

§ 18. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone zostają w przepisach ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczących organizacji roku szkolnego. 

 

§ 19.1. W szkole funkcjonują 2 typy oddziałów: 

1) uczniów niebędących młodocianymi pracownikami, 

2) uczniów młodocianych pracowników, dla których szkoła organizuje wyłącznie kształcenie 

ogólne. 

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

oświaty i wychowania. 

 

§ 20.1. 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. 

3. Poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego prowadzone są na 

terenie innych jednostek organizacyjnych: 



9 

 

1) w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie,  

2) w zakładach pracy na podstawie umowy o pracę pomiędzy pracodawcą a młodocianym 

pracownikiem 

4. W oddziałach młodocianych pracowników uczniowie realizują jednolite treści 

przedmiotów ogólnokształcących, natomiast praktyczne szkolenie zawodowe odbywają u 

pracodawców. 

5. W przypadku zawodów unikalnych kształcenie zawodowe, organizowane jest zgodnie z 

odrębnymi przepisami w formie turnusów dokształcania teoretycznego w ośrodkach 

dokształcania i doskonalenia zawodowego poza siedzibą Szkoły. 

6. Szczegółowe zasady korzystania z pomieszczeń, o których mowa w ust.3, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa uczniów określa Regulamin Pracowni Nauki zawodu 

Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie  

 

 

§ 21. 1. W szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, prowadzone są zajęcia w ramach 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

2. Dyrektor szkoły określa w drodze zarządzenia szczegółowe warunki organizowania i 

prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych.  

 

§ 22. 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z gabinetu higieny szkolnej 

2. Zasady działania gabinetu, o którym mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy. 

 

§ 23. 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z zespołu urządzeń sportowych i 

rekreacyjnych, tj.: 

1) sali gimnastycznej; 

2. Szczegółowe zasady korzystania z urządzeń sportowych i rekreacyjnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa uczniów określa Regulamin Sali Gimnastycznej 

Zespołu Szkół Nr 2 w Łańcucie  

 

§ 24. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z pomieszczeń sanitarno-

higienicznych i szatni. 

 

§ 25. 1. W szkole prowadzone są także zajęcia: 

1) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

 

§ 26. W szkole oraz na kursach szkolny plan nauczania zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych z 

zakresu kształcenia ogólnego, zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, 

określone w programach nauczania dla poszczególnych zawodów.  

§ 27. 1.W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem oraz w formie:  

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych 

zajęć o charakterze terapeutycznym, 

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia 

i kariery zawodowej, 
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2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów  

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

3. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 

minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne  

i nieodpłatne. 

 

§28.1.Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu: 

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i 

rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 

2)  udzielania młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, 

3) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z 

wychowywaniem i kształceniem młodzieży. 

§29.1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przez szkołę uzależniony jest od 

wieku uczniów i potrzeb środowiskowych i jest realizowany poprzez zapewnienie uczniom:  

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

nadobowiązkowe i pozalekcyjne, 

2) pełnej opieki w czasie przerw miedzy zajęciami lekcyjnymi zgodnie  

z harmonogramem pełnienia dyżurów, 

3) w czasie wyjść (wyjazdów) poza teren szkolny:  

 

§ 30. 1. W szkole  działa Centrum Edukacyjne Szkoły 

2. Centrum Edukacyjne Szkoły jest :  

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną w której uczniowie uczestniczą w 

zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy oraz indywidualnie pracują nad 

zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,  

2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 

3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej 

 

3. W skład Centrum Edukacyjnego Szkoły wchodzą: 

1) wypożyczalnia książek i czasopism, 

2) Centrum Czytelniczo – Informacyjne zawierające: stanowiska komputerowe z 

dostępem do Internetu, czytelnię z podręcznym księgozbiorem. 

 

4.Zadaniem  Centrum Edukacyjnego Szkoły jest :  

1) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i 

medioteki,  

2) prowadzenie działalności informacyjnej,  

3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i 

informacyjnych,  

4) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,  

5) przysposabianie  uczniów  do  samokształcenia,  działanie  na  rzecz  przygotowania  

uczniów  do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek,  

6) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, 

7) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych, 
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Rozdział 5 

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły 

§ 31.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników na stanowiskach urzędniczych  i 

obsługi. 

2.Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli 

reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników szkoły dotyczą przepisy ustawy o 

pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks pracy. 

 

§ 32.1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

2. Ilekroć mowa jest o wicedyrektorze należy przez to rozumieć wicedyrektora Zespołu Szkół 

nr 2 

3.Wicedyrektor przede wszystkim zastępuje Dyrektora szkoły podczas jego nieobecności 

oraz: 

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym 

prowadzenie obserwacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli; 

2)nadzór nad Samorządem Uczniowskim; 

3)udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy materialnej 

uczniom; 

4)opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania; 

5)wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych; 

6)przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla    

wskazanych przez dyrektora nauczycieli; 

7) przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych  

8)bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom; 

9)opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców klas; 

10)opracowywanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza szkolnego; 

11)zapewnianie pomocy nauczycieli w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu 

zawodowym; 

12)nadzór nad organizacjami , stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w szkole za 

zgodą Dyrektora szkoły i pozytywnej opinii Rady Rodziców w zakresie działania 

programowego; 

13)opracowywanie  na potrzeby Dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

14)egzekwowanie  przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu; 

15)dbanie  o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt; 

16)kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli 

uczniom w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami 

oceniania; 

17)rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia 

Dyrektora szkoły; 

18)współpraca z Poradnią Pedagogiczno–Psychologiczną, policją i służbami porządkowi w 

zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w szkole   i na jej terenie; 
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§ 33.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą uwzględniającą 

potrzeby i zainteresowania uczniów, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy  

i powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Do zadań nauczyciela w szczególności należy: 

1) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

2) przestrzeganie zapisów Statutu, 

3) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie 

prawidłowych wpisów do e-dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów 

4) dopilnowanie używania tylko sprawnego sprzętu, 

5) kontrolowanie na każdych zajęciach obecności uczniów, 

6) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem, 

7) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 

8) troska o poprawność językową uczniów, 

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

10) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, wzbogacanie 

warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt, 

11) aktywne uczestniczenia w zebraniach Rady Pedagogicznej, 

12) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania, 

13) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form 

oddziaływań, w ramach zajęć pozalekcyjnych, 

14) współpraca w zapobieganiu i walce z narkomanią, nikotynizmem, alkoholizmem i innymi 

uzależnieniami, 

15) wybór programów nauczania i podręczników 

16) udział w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 

§ 34. Nauczyciele tworzą zespoły stałe i doraźne 

§ 35.1.Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami 

powierzonego oddziału, a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, 

2) rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów przez wychowanka. 

2. 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) współpracować z rodzicami, włączać ich do rozwiązywania problemów wychowawczych, 

4) współpracować z pedagogiem i poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

5) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków, 
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6) dbać o systematyczne uczęszczanie swoich uczniów na zajęcia, 

7) udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia się, 

8) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając się na tolerancji  

i poszanowaniu godności osoby ludzkiej, 

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

i zachowaniu uczniów, 

10) uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami. 

  

 

§ 36.1.  Do zadań i obowiązków pedagoga szkolnego należy: 

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

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia 

mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań    i uzdolnień ucznia;   

2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo  w życiu szkoły;  

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne                           

i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej; 

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

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej  w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

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

pedagogicznej; 

8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

10) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających  z programu 

wychowawczo -profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców  i 

wychowawców; 

11) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej; 

12) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych  porad                          

w zakresie wychowania; 

13) wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, 

rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń 

wewnętrznych  WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych; 

14) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami  i 

stowarzyszeniami działającymi na rzecz młodzieży i ucznia; 

15) pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo-profilaktycznego; 
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16) nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, poradni 

psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji; 

17) przewodniczenie Zespołowi powołanego do opracowania Indywidualnych Programów 

Edukacyjno – Terapeutycznych; 

18) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

 

Rozdział 6 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 

§ 37.1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

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

wewnątrzszkolnego. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

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

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w 

odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających 

tę podstawę oraz formułowaniu oceny. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w 

Statucie Szkoły. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

oraz postępach w tym zakresie, 

2) udzielenie 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 i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej, 

6) udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o 

tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć. 

7) Monitorowanie bieżącej pracy ucznia. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych, 

2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania według skali i w formach przyjętych w szkole, 

3) ustalanie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o 

której mowa w § 39 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 
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5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 

6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do 

pisemnych prac uczniów. 

7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione 

przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.  

8. Wprowadzono definicję „specyficzne trudności w uczeniu się”, jako trudności w uczeniu 

się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu 

treści nauczania  wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno – motorycznego i 

poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi. 

 

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

Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom 

podczas dyżurów nauczycieli. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca 

egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, zastrzeżeń oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom. Nauczyciel 

uzasadnia ocenę ustnie, a na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców również pisemnie.  

1) oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w 

obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w 

nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do 

wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje prośbę 

ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania. 

2) oceny z  pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności podsumowujących 

większe partie materiału  uzasadniane są ustnie uczniowi podczas lekcji a rodzicom podczas 

dyżurów nauczycieli (na ich pisemny wniosek również pisemnie). 

2. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie 

nauczania, wychowania i opieki, dotyczących ich dzieci nie mogą być pobierane od rodziców 

opłaty bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

 

§ 39.1. Tryb oceniania i skala ocen - oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne 

ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi: 

stopień celujący 6 cel 

stopień bardzo dobry 5 bdb 

stopień dobry 4 db 

stopień dostateczny 3 dst 

stopień dopuszczający 2 dop 

stopień niedostateczny 1 ndst 

 

2.Dopuszcza się stosowanie znaków „+„ i „–„ w bieżącym ocenianiu. 

3.Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na 

bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych i dyżurów nauczycieli 

odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję szkoły, a także 

podczas indywidualnych konsultacji z nimi oraz e- dziennika. 

4.Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są: 

1)prace pisemne: 

a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na 

maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana; 
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b) sprawdzian obejmujący większą partię materiału określoną przez nauczyciela, 

zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

2) odpowiedź ustna, 

3) zadanie domowe 

4) inne:  praca i aktywność na lekcji, praca projektowa, prowadzenie dokumentacji       

pracy na lekcji, twórcze rozwiązywanie problemów, czytanie, dialog, wymowa 

krzyżówka, referat, bhp na zajęciach praktycznych, udział w konkursie szkolnym i 

międzyszkolnym, projekt itp. 

 

5.Ocenianie bieżące : 

1)bieżące ocenianie wynikające z Przedmiotowych Zasad Oceniania winno być 

dokonywane systematycznie. 

2)uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla 

danego przedmiotu. 

3)przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki 

sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne.  

4)uczeń, który opuścił pracę klasową lub otrzymał ocenę niedostateczną powinien 

poprawić  w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Termin i czas wyznacza 

nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów.  

6.W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie trzy prace klasowe, jedną w 

ciągu dnia. 

7.Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych ustalają nauczyciele w PZO. 

 

§ 40.1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

sformułowane są w przedmiotowych kryteriach oceniania, opracowanych przez zespoły 

przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki profilu i klasy,  

 

2.Informacje dotyczące wymagań edukacyjnych są przedstawiane uczniom na pierwszych 

zajęciach 

3. Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno –

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne,  

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego zaburzenia 

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiają sprostanie 

tym wymaganiom. 

4.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, należy w szczególności brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia 

w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 

5.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach  

wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o 

ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii. 

6. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w punkcie 5 jest obowiązany do obecności na 

lekcji, jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one 

na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności na tych 

lekcjach po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców, w której deklaruje przejęcie 

odpowiedzialności za ucznia podczas jego nieobecności. 

7.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia  
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8.W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

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

 

§ 41. Egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy oraz sprawdzian umiejętności w trybie 

odwoławczym regulują odrębne przepisy. 

 

Rozdział  7 

Szkolne Zasady Wychowania 

 

§ 42. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza 

szczegółowy Plan Pracy Wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych 

potrzeb i Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.   

 

§ 43. Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują  je wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników 

szkoły. Program wychowawczy szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: 

intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.  

 

§ 44. Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji  działań wychowawczych szkoły jest zgodne 

współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.  

 

§45.  W oparciu o Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły zespoły wychowawców 

(wychowawcy klas) opracowują klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny.  

 

 

§ 46.1 Zasady Oceny Zachowania opierają się na punktowym systemie oceny zachowania.  

2.Ocenę semestralną (roczną) wystawia się według następującej skali: 

1) naganne 

2) nieodpowiednie 

3) poprawne 

4) dobre 

5) bardzo dobre 

6) wzorowe 

3.Ocena  z zachowania uwzględnia w szczególności: 

 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia  

2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej 

5) dbałość o bezpieczeństwo własne i innych osób 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom 

8) przeciwstawianie się przejawom agresji, przemocy i wulgarności 

 

§47.1.Procedura wystawiania oceny z zachowania: 

1) Ocenianie zachowania polega na systematycznym kontrolowaniu oraz 

dokumentowaniu postępowania ucznia. Informacje o zachowaniu ucznia są 
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dokumentowane wpisem do dziennika lekcyjnego. Wpisów dokonuje 

wychowawca lub inny nauczyciel będący świadkiem zachowania ucznia.  

2) Analizy zachowania ucznia dokonuje na bieżąco wychowawca, a wyniki analiz są 

prezentowane i omawiane na spotkaniach zespołów wychowawczych. 

3) Na początku roku szkolnego uczeń otrzymuje 200 punktów. Podczas całego roku 

szkolnego uczeń zyskuje lub traci punkty.  

 

4) Ocenę z zachowania ustala wychowawca na podstawie liczby zgromadzonych 

punktów w ciągu semestru (roku szkolnego), opinii nauczycieli uczących w klasie, 

opinii samorządu klasowego, ucznia oraz własnej. 

 

5) Wychowawca może podwyższyć lub obniżyć ocenę z zachowania maksymalnie o 

stopień w stosunku do liczby uzyskanych przez ucznia punktów. 

 

6) Jeżeli uczeń otrzymał naganę wychowawcy nie może otrzymać na koniec roku 

szkolnego oceny z zachowania wyższej niż dobra, jeżeli otrzymał naganę dyrektora 

nie wyższą niż poprawna, a jeśli został skreślony wyłącznie zachowanie naganne. 

 

7) Punkty za zachowanie przyznaje i zabiera dyrektor, wychowawca lub nauczyciel za 

zgodą wychowawcy. W wyjątkowych przypadkach związanych z utratą dużej liczby 

punktów, wychowawca może zasięgnąć opinii zespołu wychowawczego lub Rady 

Pedagogicznej. 

 

8) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i 

trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zachowania. 

 

9) 14 dni przed klasyfikacją końcoworoczną wychowawca informuje uczniów i rodziców                      

o przewidywanych ocenach z zachowania za pośrednictwem e-dziennika. 

 

10) Przed wystawieniem oceny z zachowania wychowawca powinien zasięgnąć opinii 

nauczycieli uczących, ucznia oraz samorządu klasowego. 

 

11) Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych ani 

odwrotnie. 

 

12) W wyniku otrzymania oceny nagannej z zachowania na koniec roku szkolnego uczeń 

traci prawo do: 

 

a) uczestniczenia we wszelkich imprezach dodatkowych organizowanych przez 

szkołę (dyskoteki, wycieczki, wyjazdy do kina itp.) 

b) pełnienia funkcji w samorządzie klasowym lub szkolnym 
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13) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono 

roczną ocenę naganną z zachowania. 

 

14) Uczeń, któremu  po raz trzeci z rzędu wystawiono ocenę naganną   z zachowania nie 

kończy szkoły. 

 

15) Uczeń może się odwołać od procedury wystawiania oceny z zachowania w terminie 

do siedmiu dni od daty zakończenia zajęć dydaktycznych. Jeżeli wychowawca 

dokonał znaczących uchybień proceduralnych przy wystawianiu kontrowersyjnej 

oceny, zostaje ona zawieszona a następnie poddana omówieniu i głosowaniu przez 

Radę Pedagogiczną. Ocena wystawiona wówczas przez Radę Pedagogiczną jest 

ostateczna. 

 

2.Kary statutowe: 

 

Kolejność Liczba godzin opuszczonych bez 

usprawiedliwienia od początku roku 

szkolnego 

Rodzaj kary 

1 6 - 20 Rozmowa dyscyplinująca 

wychowawcy z uczniem 

2 21 - 35 Wezwanie rodzica i ucznia na 

rozmowę z wychowawcą klasy 

3 36 - 45 Upomnienie ustne wychowawcy 

4 46 - 60 Nagana wychowawcy 

5 61 - 70 Wezwanie rodzica i ucznia na 

rozmowę z pedagogiem w obecności 

wychowawcy klasy 

6 71 - 80 Upomnienie ustne dyrektora 

7 81- 90 Zawarcie kontraktu (uczeń, rodzic, 

wychowawca, pedagog, dyrektor)- 

kontrakt zawierany jest w 

przypadkach: 

wagary, inne zachowania niezgodne ze 

Statutem Szkoły  

8 91 - 100 Nagana dyrektora 

9 Powyżej 110 Rozpoczęcie procedury skreślenia z 

listy uczniów 

 

1)Kary statutowe powinny być wystawiane według powyższej kolejności z wyjątkiem 

przypadków rażącego naruszenia regulaminu szkoły. 

 

2)Ocenę z zachowania obniża się do nagannej, bez względu na dotychczasowe osiągnięcia za 

jednorazowe wykroczenie powodujące zagrożenie życia i zdrowia lub inny czyn będący w 

kolizji z prawem karnym (szantaż, kradzież, dotkliwe pobicie, celowe zniszczenie mienia itd.) 
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3.Uczeń może uzyskać punkty za: 

 

Zachowanie 
Liczba 

punktów 
Uwagi 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

- Uczeń nie opuścił ani jednej godziny bez 

usprawiedliwienia  

50 na semestr 

- Uczeń nie opuścił ani jednej godziny lekcyjnej w 

miesiącu 

30 na miesiąc 

- Uczeń wykazuje ponadprzeciętną pozytywną 

aktywność na zajęciach  

30  za każdy przedmiot 

osobno, na semestr 

Postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności,  

dbałość o honor i tradycje szkoły 

- Udział w szkolnych kołach zainteresowań do 40 na rok 

- Udział w szkolnych imprezach okolicznościowych 

(akademiach, apelach, Dniu Samorządności itp.)  

do 30 za każdą imprezę 

- Udział w  imprezie kulturalnej na terenie szkoły lub 

poza nią (akademie szkolne, Żakinada, orkiestra 

szkolna,  przedstawienia teatralne itp.) 

do 100 

(całodniowa) 

za każdą imprezę 

- Organizacja imprezy kulturalnej, akcji charytatywnej, 

lub innej działalności społecznej  

do 50 za każdą imprezę 

- Udział w akcji charytatywnej do 30 za każdą akcję 

- Udział w pracach remontowych lub porządkowych na 

terenie szkoły (np. posprzątanie pracowni, 

pomalowanie ławek, wykonanie gazetki ściennej) 

do 30 za każdą pracę 

odbywającą się 

poza zajęciami 

szkolnymi 

- Aktywna praca w samorządzie klasowym lub 

szkolnym 

50 na rok szkolny 

- Działalność w organizacjach młodzieżowych 30 na rok szkolny 

- Wykonanie pomocy szkolnej lub inną formę 

wzbogacenia bazy szkoły  

do 50 za każdą pomoc 

wykonaną poza 

zajęciami 

szkolnymi 

- Udział w szkolnym konkursie przedmiotowym lub 

tematycznym konkursie organizowanym na terenie 

szkoły  

do 20 za każdy konkurs, 

liczba zależna od 

wyników konkursu 

- Udział w dowolnym konkursie przedmiotowym lub 

tematycznym dla młodzieży organizowanym poza 

szkołą  

 do 40 za każdy konkurs, 

liczba zależna od 

wyników konkursu 

- Zdobycie nagrody pierwszego szczebla w szkole w 

konkursie przedmiotowym lub tematycznym 

40 za każdy konkurs 

- Zdobycie nagrody pierwszego szczebla w 

przedmiotowym lub tematycznym konkursie 

międzyszkolnym 

50 za każdy konkurs 

- Zdobycie nagrody szczebla wojewódzkiego lub 

ogólnopolskiego w konkursie przedmiotowym lub 

tematycznym 

100 za każdy konkurs 

- Udział  w zawodach sportowych dla młodzieży  do 30 za każde zawody 

odbywające się w 
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dniu wolnym od 

zajęć 

- Uzyskanie awansu do zawodów sportowych wyższego 

szczebla 

do 50  

- Inna pozytywna działalność  do 50  

 

 

4. Uczeń traci punkty za: 

 

Zachowanie Liczba 

punktów 

Uwagi 

Negatywny stosunek do obowiązków szkolnych 

- Za każdą godzinę lekcyjną opuszczoną bez 

usprawiedliwienia  

3  

- Za każde spóźnienie na zajęcia  1  z wyjątkiem 

pierwszej lekcji 

- Używanie telefonu komórkowego podczas lekcji 5 za każdy 

przypadek 

- Odmowa wykonania polecenia nauczyciela  30 za każdy 

przypadek 

- Odmowa podania nauczycielowi imienia i nazwiska 30 za każdy 

przypadek 

Postępowanie niezgodne z dobrem szkolnej społeczności,                                       brak 

dbałości o honor i tradycje szkoły 

- nieodpowiednie zachowanie się podczas lekcji 10 za każdy 

przypadek 

- niszczenie mienia szkoły do kwoty 200 zł do 30 za każdy 

przypadek, jeżeli 

uczeń naprawi 

szkodę 

odejmujemy 

50% punktów 

- niszczenie mienia szkoły do kwoty 500 zł do 60 

- niszczenie mienia szkoły powyżej 500 zł do 100 

- nieusprawiedliwiona nieobecność na apelu szkolnym 15 dotyczy klas 

mundurowych 

- niegodne zachowanie się podczas szkolnych uroczystości 

i imprez pozaszkolnych 

20 za każdy 

przypadek 

Przejawy wulgarności, agresji i przemocy 

- wulgarne słownictwo na terenie szkoły  

 

20  za każdy 

przypadek 

- agresję słowną wobec kolegów  30 za każdy 

przypadek 

- agresję słowną wobec nauczyciela (pracownika szkoły)  

 

50 za każdy 

przypadek 

- groźby pod adresem nauczyciela (pracownika szkoły) 

 

100 za każdy 

przypadek 

- agresję fizyczną w stosunku do kolegi  

 

100 za każdy 

przypadek 

- agresję fizyczną w stosunku do nauczyciela (pracownika 

szkoły)   

150 za każdy 

przypadek 
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- dokonanie kradzieży lub wymuszenia   150 za każdy 

przypadek 

Brak dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych osób 

- palenie tytoniu na terenie szkoły 20 za każdy 

przypadek 

- namawianie (zmuszanie) do palenia papierosów, 

spożywania alkoholu, lub przyjmowania środków 

odurzających na terenie szkoły lub poza nią 

30 za każdy 

przypadek 

- zachowania ryzykowne mogące spowodować zagrożenie 

dla życia lub zdrowia własnego lub osób trzecich 

do100 za każdy 

przypadek 

- inne zachowania nieakceptowane społecznie   do 50  

 

5.System punktowy oceny zachowania opiera się na następującej skali: 

 

Ocena z zachowania 
Liczba punktów 

   Naganne ≤ (–100) 

   Nieodpowiednie 49 - (–99) 

   Poprawne 50 - 199 

   Dobre 200 - 274 

   Bardzo dobre 275 - 349 

   Wzorowe ≥ 350 

 

6.Ponadto jeżeli uczeń uzyska punkty ujemne zachowania: 

-15 pkt. nie może otrzymać oceny wzorowej, 

-40 pkt. nie może otrzymać oceny bdb, 

-60 pkt. nie może otrzymać oceny db 

 

7.W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, pobicie, elementarne 

naruszenie norm prawnych, np. niszczenie lub fałszowanie dokumentów, zwolnień lekarskich, 

usprawiedliwień, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej 

uczniowi można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem 

wzorowy. 

 

8.W przypadkach gdy uczeń dopuszcza się na terenie zachowań niezgodnych z prawem 

(zachowania agresywne, kradzieże, spożywanie alkoholu, posiadanie substancji 

psychoaktywnych itp.) są one zgłaszane na policję i podlegają postępowaniu karnemu.  
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Rozdział 8 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

§ 48. Każdy uczeń  ma prawo do:  

1. Właściwego zorganizowania procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, w celu maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole. 

2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i 

poszanowanie jego godności,  

3.Korzystania z pomocy doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,  

4.Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,  

5.Uzyskania informacji z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie sprawdzianów pisemnych 

(w jednym dniu może pisać tylko jeden sprawdzian, w tygodniu nie więcej niż trzy 

sprawdziany godzinne),  

6.Wglądu do własnego sprawdzianu (po jego ocenie),  

7.Konta w dzienniku elektronicznym,  

8.Pomocy w przypadku trudności w nauce,  

9.Korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,  

10.Indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami,  

11.Pomocy w przygotowaniu do konkursów przedmiotowych,  

12.Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 

w nauce i  zachowaniu zgodnie z  Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. 

13.Życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności 

szkolnej, 

14. Reprezentowania szkoły w konkursach,  przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi   

możliwościami i umiejętnościami,  realizacji autorskiego programu wychowawczego 

opracowanego przez wychowawcę klasy,  

15. Korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego,  

16.Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki, zajęć pozalekcyjnych, 

17.Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową,  

18.Zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz 

oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień,  

19.Swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych,  

20.Wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania 

pracy domowej.  

21. Do zwolnienia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego i 

z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu 

decyzji Dyrektora szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego 

wniosek o takie zwolnienie. 

 

§ 49. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez 

systematyczną naukę. 

 

§ 50.    Każdy uczeń ma ponadto obowiązek:  

1. Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,  

2. Punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia 
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3. Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w 

obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach,  

4. Bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora szkoły, wicedyrektora, 

nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego lub klasy,  

5. Przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym   

     1) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,  

     2)  szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,  

     3)  przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, 

  4)  kultury słowa, 

5) tolerancji dla postaw i poglądów innych. 

 

6. Usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w § 54 statutu 

7. Przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o estetykę ubioru oraz indywidualnie 

dobranej fryzury, 

8. Uczęszczania na zajęcia w odpowiednim stroju: 

9. Dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej, 

1) szanowania wyposażenia i pomoce naukowe oraz wykorzystywania ich zgodnie z 

przeznaczeniem,  

2) dbania o porządek w pomieszczeniach szkolnych,  

10. Stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości, 

11. Dbania o zdrowie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegania się wszelkich 

szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków 

odurzających. 

12. Pomagania kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z 

przyczyn od nich niezależnych, 

13. Przestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły 

 

§ 51.W ostatnim tygodniu nauki uczeń klasy kończącej szkołę lub ją opuszczający z innych 

przyczyn, ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona 

karta obiegowa. 

 

§ 52.1. Uczniom nie wolno przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i 

innych środków o podobnym działaniu,  

2. Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu,  

3. Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu,  

4. Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć 

5. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych, 

6.  Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych.  

7. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy                    

i zgody   zainteresowanych. 

8. Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych 

informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły. 

9. Zapraszać  obcych osób do szkoły. 

 

 

§ 53.1.Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne 

zgromadzone w szkole.   
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2.W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne wymiany lub naprawy.  

3.Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za wyrządzone przez ucznia szkody. 

 

§ 54.1. Uczeń zwolniony z udziału w lekcjach wychowania fizycznego ma prawo do 

zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków: 

1) lekcje wychowania fizycznego z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w 

planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu; 

2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, 

że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.  

2. Uczeń zwolniony z udziału na lekcjach wychowania ma obowiązek  uczęszczać na lekcje 

tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu 

pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi. 

 

§ 55.1 Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na 

terenie szkoły: 

1) Uczeń przynosi telefon lub inny sprzęt elektroniczny na własną 

odpowiedzialność, szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jego utratę lub 

zniszczenie; 

2) Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania 

telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego (komputery, 

tablety, odtwarzacze itp.); 

3) Przed rozpoczęciem zajęć uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon i inny 

sprzęt elektroniczny; 

4) Uczeń ma możliwość skorzystania z telefonu jako pomocy dydaktycznej za 

zgodą nauczyciela; 

5) Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz robienie zdjęć jest na terenie szkoły 

zabronione; 

6) Konsekwencje nieprzestrzegania powyższych zaleceń określają 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceny Zachowania. 

 

§ 56. Zwalnianie uczniów i usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach szkolnych  odbywa 

się na następujących zasadach: 

1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną 

przyczyną losową. 

2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych  w czasie ich 

trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły. 

 

3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela 

wychowawca klasy lub zastępca wychowawcy. W przypadku jego nieobecności uczeń 

zobowiązany jest uzyskać zgodę wicedyrektora szkoły. 

 

4. Uczniom opuszczającym szkołę bez wcześniejszego powiadomienia wychowawcy lub 

wicedyrektora nie przysługuje usprawiedliwienie opuszczonych lekcji. 

 

5. W przypadku uczniów niepełnoletnich nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych 

usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców (prawnych 

opiekunów), informującego o przyczynie nieobecności. (za wyjątkiem ust. 16) 

 

6. W przypadku uczniów pełnoletnich honorowane są oświadczenia podpisane przez tych 

uczniów tylko w przypadku wcześniejszej pisemnej zgody rodziców (opiekunów). 



26 

 

 

7. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej 

nieobecności w szkole nie później niż do 7 dni po okresie obejmującym dni (godziny) 

opuszczonych zajęć edukacyjnych. 

 

8. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane. 

 

9. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód 

jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności. 

 

10.  Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli w 

usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż choroba lub ważna przyczyna losowa. 

 

11. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową 

sytuacją zezwala wyłącznie Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na 

podstawie pisemnego wniosku rodziców). 

12. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i 

wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców. 

 

13. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach 

nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). W przypadku 

zwolnienia udzielanego przez zastępcę wychowawcy odnotowuje on prośbę w e-dzienniku 

14.  Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych 

(pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody Dyrektora lub wicedyrektora szkoły. 

15. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich 

wychowanków. 

16. Pracownik młodociany usprawiedliwia swoją nieobecność zwolnieniem L4 

17. W przypadku ucznia reprezentującego szkołę w  zawodach sportowych, konkursach, itp. 

przyjmujemy, że uczeń jest zwolniony/obecny z zajęć lekcyjnych.  

18. Jeżeli ciągła nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych przekracza okres tygodnia, 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia są zobowiązani do powiadomienia szkoły o 

przyczynach nieobecności dziecka.  

 

§ 57. 1. Nagrody 

1) Uczeń Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

a) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły, 

b) wzorową postawę, 

c) wybitne osiągnięcia, 

d) dzielność i odwagę. 

2) Nagrody przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, 

Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; 

3) Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

a) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich, 

b) pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej, 

c) dyplom 

d) bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów, 

e) nagrody rzeczowe. 

4) Nagrody mogą być finansowane  przez Stowarzyszenie, Radę Rodziców oraz z budżetu 

szkoły; 
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5) Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem 

pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał 

średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub 

bardzo dobre zachowanie; 

 

2. Kary 

1) Ustala się następujące rodzaje kar: 

a) uwaga ustna nauczyciela, 

b) uwaga pisemna nauczyciela zapisana w e-dzienniku, 

c) upomnienie wychowawcy z wpisem do e-dziennika, 

d) nagana wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem skierowanym do Dyrektora, 

e) nagana dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców, 

f) przeniesienie ucznia do równoległej klasy swojej szkoły (na wniosek 

wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, dyrektora, uchwałą Rady Pedagogicznej), 

g) skreślenie z listy uczniów 

 

2) Kara wymierzana jest na wniosek: 

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

b) Rady Pedagogicznej, 

c) innych osób. 

 

3) Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do: 

a) wystąpienia do Dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go 

o wymierzonej karze z wnioskiem o jej uzasadnienie, 

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

karze do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy, 

c) odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu 7 dni 

od daty powiadomienia go o wymierzonej karze. 

 

 

Rozdział 9 

Współdziałanie szkoły z rodzicami 

§ 58.1.Współpraca z rodzicami -szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w 

procesie edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do 

aktywizowania rodziców. 

2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły  realizowane 

jest poprzez: 

1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych  i wychowawczych 

przez zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych z 

wychowaniem dziecka 

2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez: 

a) organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami, 

b) przekazywanie informacji przez korespondencję, e-maile, telefonicznie, stronę 

www, inne materiały informacyjne, 

3) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez: 

a) zachęcanie do działań w formie wolontariatu, 

b) inspirowanie rodziców do działania, 

c) wspieranie inicjatyw rodziców, 

d) wskazywanie obszarów działania, 
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e) upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców; 

4) włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady Rodziców, 

zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji; 

 

3.Szkoła zapewnia rodzicom prawo do: 

1) znajomości programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły; 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów; 

3) uzyskiwania w ustalonym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego 

zachowania i postępów bądź trudności w nauce; 

4) uzyskiwania informacji i porad w zakresie wychowania i dalszego kształcenia; 

5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór opinii na temat pracy zespołu 

szkół; 

6) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia lub wyboru 

drogi życiowej  przez uczniów; 

7) udziału w spotkaniach z pedagogiem i innymi specjalistami 

4. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze ustala się częstotliwość 

organizowania stałych spotkań wychowawców z rodzicami co najmniej dwa razy w roku, a w 

szczególnych przypadkach - w miarę potrzeb. 

5.  Ustala się w zespole szkół następujący sposób informowania rodziców (prawnych 

opiekunów) o postępach uczniów: 

1) oceny są udostępniane uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) za pośrednictwem e-

dziennika. W przypadku problemów z dostępem do e-dziennika, uczeń lub rodzic może 

zwrócić się do wychowawcy z prośbą o wydruk wykazu ocen; 

2) o ustalonej ocenie śródrocznej informuje się na zebraniu rodziców po I okresie oraz 

poprzez dziennik elektroniczny; 

3) o aktualnych postępach ucznia powiadamia się na zebraniu śródrocznym (jeśli jest 

organizowane) oraz poprzez dziennik elektroniczny; 

4) zainteresowani rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informację o postępach 

dziecka w czasie konsultacji indywidualnych na podstawie wcześniejszych uzgodnień. 

 

Rozdział 10 

Ceremoniał szkolny 

§ 59. 1. Szkoła w każdym roku obchodzi następujące uroczystości:  

1) Inauguracja roku szkolnego,  

2) Dzień Edukacji  Narodowej,  

3) Święto  Niepodległości  

4) Wigilia Świąt Bożego  Narodzenia,  

5) Dzień Patrona Szkoły 

6) Pożegnanie absolwentów,  

7) Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  

8) Zakończenie roku szkolnego 

 

2. Odświętny strój obowiązuje społeczność szkoły na uroczystościach i egzaminach 

końcowych.  
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Rozdział 11 

Postanowienia dotyczące klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 

§ 60. W okresie przejściowym od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

Szkoła Branżowa I stopnia prowadzi kształcenie w oddziałach III klasy zasadniczej szkoły 

zawodowej. 

 

§ 61. Do klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej mają zastosowanie 

dotychczasowe przepisy dotyczące: 

1) podstawy programowej kształcenia ogólnego; 

2) podstawy programowej kształcenia w zawodach; 

3) klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego; 

4) ramowych planów nauczania; 

5) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

 

§ 62. Zasady postępowania w przypadku braku promocji uczniów dotychczasowej 

zasadniczej szkoły zawodowej określają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.  

 

 

Rozdział 12 

Postanowienia końcowe 

 

§ 63. Do Branżowej Szkoły I stopnia Nr1 w zakresie nieuregulowanym w treści statutu 

znajdują zastosowanie postanowienia Statutu Zespołu Szkół Nr 2 w Łańcucie  

 

§ 64. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami 

 

§ 65. Zmiany w niniejszym statucie uchwala Rada Pedagogiczna  

 


