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Rozdział I 

Informacja o szkole 

 

§ 1 

1. Nazwa i siedziba szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia w Garwolinie ul. Żołnierzy II Armii 

Wojska Polskiego 20. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w 

Garwolinie, zwanego dalej Zespołem.  

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.   

3. Szkoła prowadzi oddziały jednozawodowe:  

1) dla uczniów i młodocianych pracowników w zawodzie mechanik pojazdów 

samochodowych, 

2) dla uczniów w zawodzie kucharz. 

4.W latach szkolnych 2019/2020 – 2021/2022 szkoła organizuje odrębne oddziały dla 

absolwentów gimnazjum oraz dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. 

5. Szkoła może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w formie zaocznej w obszarach, 

w których prowadzi kształcenie. 

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

1) uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w klasach Branżowej 

Szkoły I stopnia w Garwolinie , 

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 

zespołu, 

4)  szkole – należy przez to rozumieć Branżową Szkołę I stopnia w Garwolinie, 

5)  Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki          

w Garwolinie. 

 

§ 2 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Garwoliński z siedzibą przy ul Mazowieckiej 26 

w Garwolinie. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.  
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Rozdział II 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 3 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły. Celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju 

intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, 

przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli zawodowej w społeczeństwie. 

2. Zadania szkoły: 

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. 

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:  

organizuje spotkania z przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

pracownikami biura pracy oraz firm marketingowych, 

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, 

6) organizuje kształcenie w zawodzie, 

7) organizuje dodatkowe zajęcia dla uczniów, zwiększające szanse ich zatrudnienia, 

8) umożliwia uczestniczenie w działaniach charytatywnych, 

9) umożliwia uczniom podtrzymywanie ich poczucia tożsamości narodowej, językowej                    

i religijnej, kładąc przy tym nacisk na utrwalenie w tym względzie tolerancji, 
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10) organizuje lub wspiera zbiorowe uczestnictwo uczniów w różnych wartościowych  

i kształcących imprezach kulturalnych, rozrywkowych i turystycznych, 

11) nawiązuje kontakty ze szkołami i pracodawcami z różnych państw europejskich, 

     12) może prowadzić eksperymenty i innowacje pedagogiczne. 

§ 4 

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, a w przypadku zagrożenia 
epidemicznego wdraża procedury bezpieczeństwa, zmniejszających ryzyko zakażenia się 
chorobami zakaźnymi; 

 2) sprawuje opiekę nad uczniami podczas wycieczek organizowanych przez szkołę, 
zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty, a w 
przypadku zagrożenia epidemicznego wdraża procedury bezpieczeństwa, zmniejszających 
ryzyko zakażenia się chorobami zakaźnymi,  

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

harmonogramem dyżurów ustalonym przez wicedyrektora szkoły, 

4) każdy oddział powierzony jest szczególnej opiece wychowawczej jednemu z 

nauczycieli uczących w szkole, zwanemu dalej wychowawcą, 

5) w miarę możliwości organizacyjnych, celem zapewnienia ciągłości pracy 

wychowawczej i jej skuteczności, powierza się jednemu wychowawcy prowadzenie 

oddziału przez cały etap edukacyjny.  

2. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:  

1) z urzędu wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy lub z 

przyczyn organizacyjnych szkoły,  

2) na pisemny, uzasadniony wniosek dotychczasowego wychowawcy,  

3) na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału. 

3. Wnioski w sprawie zmiany wychowawcy nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich 

załatwienia dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni. 

4. W szkole przyznawana jest pomoc dla uczniów, którym z powodu trudnych warunków 

rodzinnych lub losowych potrzebna jest szczególna forma opieki w postaci stałej bądź 

doraźnej pomocy, w tym  materialnej. 
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5. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny,  

zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno 

– sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne,  a w 

przypadku funkcjonowania szkoły w okresie zagrożenia epidemicznego, zgodnie z zasadami 

określonymi w odrębnych przepisach. 

6. Zasady sprawowania opieki w stanie zagrożenia epidemicznego określają odrębne 

procedury. 

Rozdział III 

Organy szkoły 

§ 5 

Organy szkoły są organami Zespołu. Kompetencje organów, rozstrzyganie sporów                                

i konfliktów omówione są w statucie Zespołu Szkól nr 2 im. Tadeusza Kościuszki                             

w Garwolinie. 

 

 

Rozdział IV 

Organizacja szkoły 

 

§ 6 

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. 

 

§ 7 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

2. W szkole funkcjonują oddziały 

1) uczniów niebędących młodocianymi pracownikami , w zawodzie kucharz oraz 

     2) uczniów niebędących młodocianymi pracownikami i uczniów młodocianych 

pracowników, w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. 

 

3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone są w 

systemie klasowo-lekcyjnym. 

 

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemicznego w celu 

zmniejszenia zagrożenia zakażenia chorobą zakaźną oraz zapewnienia bezpiecznych 

warunków ich odbywania,  długość godziny lekcyjnej i przerw międzylekcyjnych określa 

dyrektor szkoły. 

 

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

oświaty. 
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6. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych liczbę słuchaczy ustala się w porozumieniu z 

organem prowadzącym. 

 

§ 8 

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

arkusz organizacji Zespołu 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 uczniów prowadzone 

są na terenie Zespołu. W przypadku uczniów pracowników młodocianych zajęcia praktyczne 

prowadzone są na terenie innych jednostek organizacyjnych , u pracodawców , na podstawie 

umowy zawartej pomiędzy uczniem pracownikiem młodocianym a daną jednostką. 

4. W przypadku zajęć kształcenia zawodowego praktycznego realizowanych w tzw. bloku przerwy 

śródlekcyjne ustala nauczyciel prowadzący zajęcia. Jeżeli powyższe zajęcia są ostatnimi w danej 

grupie nauczyciel może przerwy przesunąć na ich koniec tym samym wcześniej kończąc lekcje                   

(nie wcześniej jednak niż łączna suma przerw). 

5. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku                                       

z zagrożeniem epidemiologicznym sposób dokumentowania realizacji statutowych zadań 

prowadzony jest na zasadach określonych przez dyrektora. 

6. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły z powodu zagrożenia 

epidemicznego, dyrektor szkoły ustala tryb pracy szkoły i przekazuje informacje uczniom, 

rodzicom i nauczycielom. 

§ 9 

W szkole szkolny plan nauczania zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego, zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, określone w programach 

nauczania dla poszczególnych zawodów.  

§ 10 

1.Zespół pracowni zawodowych jest integralną częścią szkoły. Działalnością zespołu 

pracowni zawodowych kieruje kierownik szkolenia praktycznego. 

2. Zadaniem pracowni zawodowych jest kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne w 

oparciu o działalność szkoleniowo – ćwiczeniową. 

                                                                      

                                                                     § 11 

Szkoła prowadzi zajęcia zwiększające szanse uczniów – absolwentów na rynku pracy. Zajęcia 

są prowadzone w ramach porozumień zawartych z pracodawcami, firmami szkoleniowymi 

lub w ramach projektów edukacyjnych. 

 

§ 12 

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

uczniem oraz w formie:  
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1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

3) zajęć specjalistycznych rewalidacyjnych, 

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

kształcenia i kariery zawodowej. 

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. 

5. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Garwolinie oraz innymi 

placówkami wspierającymi pracę celem: 

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. 

6. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny. 

7. 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:  

a) w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z 

wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-

turystyczne przynajmniej jednego opiekuna dla grupy 15 uczniów,  

b) przy wyjściu (wyjeździe) poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być 

zapewniony jeden opiekun dla grupy maksymalnie 10 uczniów, 

c) na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę jednej dorosłej osoby nad grupą do 10 

uczniów 

8. W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły pomoc psychologiczno-

pedagogiczna jest realizowana w formach dostosowanych do możliwości jej sprawowania w 

formie zdalnej. Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań  

z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przekazywana jest rodzicom i uczniom, 

a w przypadku zajęć rewalidacyjnych ustalana z rodzicami oraz rejestrowana                                 

w opracowanym IPET-cie dla ucznia. 
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9. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej należy świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z 

uczniem w każdym prowadzonym wariancie kształcenia.  

 

§ 13 

 Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej i stomatologicznej w szkole. 

1. Celem profilaktycznej opieki zdrowotnej jest zapewnienie uczniom 

równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole oraz zagwarantowanie dostępu 

młodzieży do gabinetów stomatologicznych. 

2. Opiekę nad uczniami  szkoły sprawują odpowiednio: 

1) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania .Gabinet pielęgniarki mieści się w 

budynku szkolnym na parterze, pokój 126. Pielęgniarki pracują w godzinach 

określanych w harmonogramie w danym roku szkolnym. 

2) świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje stomatolog w SPZOZ Garwolin ul. 

Stasica 18 w godzinach określanych w harmonogramie w danym roku szkolnym.  

3. Rodzice mają prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń 

stomatologicznych. 

4. Wychowawcy klas na pierwszym zebraniu rodziców informują 

rodziców lub pełnoletnich uczniów o zakresie opieki zdrowotnej oraz prawie do 

wyrażenia sprzeciwu. Sprzeciw składa się w formie pisemnej do 

świadczeniodawcy realizującego opiekę. Informację tę umieszcza się na stronie 

internetowe szkoły i na tablicy ogłoszeń przy drzwiach wejściowych do szkoły. 

5. Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna w 

zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla młodzieży jest 

sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców lub pełnoletnich uczniów. 

6. Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub 

niepełnosprawnymi , o której mowa w art.20 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku 

w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami, wymaga pisemnej zgody rodziców 

albo pełoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed podjeciem ucznia opieką. 

7. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania współpracuje z 

rodzicami albo pełnoletnimi uczniami. Współpraca polega na: 

1) przekazywaniu informacji o: 

a) stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym ucznia, 

b) terminach i zakresie udzielania świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

uczniami, 

c) możliwościach i sposobie kontaktowania się z osobami sprawującymi 

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami; 

2)   informowaniu i wspieraniu rodziców lub pełnoletnich uczniów w:  

a) organizacji korzystania ze świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki 

stomatologicznej nad uczniami, w tym profilaktycznych badań lekarskich, badań 

przesiewowych, przeglądów stomatologicznych oraz szczepień ochronnych, 
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b) realizacji zaleceń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza dentysty; 

 

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

omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów 

zachowując tajemnicę o stanie zdrowia uczniów. 

8. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania współpracuje  

z dyrektorem szkoły, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.  

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

w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb 

zdrowotnych oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia uczniów szkoły, a 

także doradzaniu dyrektorowi szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa 

uczniów i warunków sanitarnych w szkole.  

10. W stanach nagłego zagrożenia zdrowia niepełnoletniego ucznia konieczna jest 

obecność opiekuna prawnego. W przypadku gdy nie ma takiej możliwości dyrektor 

szkoły wskazuje pracownika, który będzie obecny podczas transportu ucznia przez 

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

rodziców. Decyzję  

o obecności jednej z tych osób podczas transportu podejmuje kierownik zespołu 

ratownictwa medycznego. 

11. Osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami, o których mowa w 

art. 2 są obowiązane do przestrzegania praw pacjenta, o których mowa w ustawie z 

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

2017 r. poz. 1318, z późn. zm. w szczególności zachowania w tajemnicy informacji 

uzyskanych w związku ze sprawowaniem tej opieki, w tym związanych ze stanem 

zdrowia uczniów, oraz poszanowania intymności i godności uczniów w czasie 

udzielania im świadczeń zdrowotnych.  

12. Sposób opieki zdrowotnej nad uczniami przewlekle chorymi 

dostosowany do stanu jego zdrowia w sytuacji konieczności podawania leków oraz 

wykonywania innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole ustala 

pielęgniarka, która wspólnie go określa z rodzicami, lekarzem i dyrektorem szkoły.  

13. Dopuszcza się możliwość podawania leków lub wykonywanie innych 

czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły wyłącznie 

za pisemną zgodą rodziców. 

 

§ 14 

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

uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych Zespołu, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.  

2. Biblioteka zajmuje pomieszczenie przeznaczone na gromadzenie i przechowywanie 

księgozbioru, umożliwiające korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz stanowiące 

Centrum Informacji Multimedialnej.  
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3. Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu, rodzice, a 

także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki zatwierdzonego przez 

Dyrektora Zespołu, który jest odrębnym dokumentem.   

4. Biblioteka jest czynna przez 5 dni w tygodniu.  

5. Biblioteka szkolna organizuje współpracę uczniów z nauczycielami i rodzicami, a także 

współpracuje z innymi bibliotekami oraz instytucjami miasta i powiatu. 

6. Biblioteka szkolna wspomaga użytkowników w:  

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o 

wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, ich kulturę osobistą, 

2) przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, 

3) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów. 

7. Inne zadania biblioteki: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych, 

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności 

informacyjnej, 

3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów, nauczycieli i innych) potrzeb 

czytelniczych i informacyjnych, 

4) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania, 

5) przysposabianie uczniów do samokształcenia oraz korzystania z rożnych źródeł 

informacji, 

6) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, 

7) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w 

szkole, 

8) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi 

podręcznikami na terenie szkoły. 

 

§ 15 

1. Szkoła  może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki 

pedagogiczne, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zespołu lub za 

jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą. Opiekuna praktyki wyznacza 

Dyrektor. 

2. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i 

inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

3. Podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga 

uzyskania zgody Dyrektora Zespołu, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 
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                                                                    § 16 

W Zespole funkcjonuje monitoring. Procedurę funkcjonowania monitoringu wizyjnego 

określa właściwy regulamin. 

 

                                                             Rozdział V 

                            Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

 

                                                                §17 

1. Doradztwo zawodowe prowadzone w Zespole polega na realizacji w szkole, działań  w 

celu wspierania uczniów oraz słuchaczy w procesie rozpoznawania zainteresowań                                                 

i predyspozycji zawodowych oraz przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia 

i zawodu, które prowadzą do podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych 

i zawodowych przez uczniów i słuchaczy. 

 2. Doradzwo zawodowe w Zespole jest realizowane w formie doradztwa zawodowego. 

3. Doradztwo zawodowe stanowią uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu 

wspieranie uczniów w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji 

edukacyjnych oraz zawodowych. Mają one na celu ułatwienie uczniom dokonanie wyboru 

kolejnego etapu kształcenia i zawodu, uwzględniając ich zainteresowania, uzdolnienia i 

predyspozycje zawodowe, a także wiedzę na temat systemu edukacji i rynku pracy. 

4. Doradztwa zawodowe realizowane jest : 

1) w formie zajęć doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin dydaktycznych w cyklu 

kształcenia; 

2) w ramach zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) na zajęciach przedmiotowych; 

4) na lekcjach z wychowawcą. 

Powyższe formy realizacji doradztwa zawodowego stanowią podstawę do opracowania 

spójnego programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany 

rok szkolny.   

                                                          § 18 

Doradztwo zawodowe ma na celu przygotowanie uczniów do:  

1) sporządzania bilansu własnych zasobów (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, 

kompetencje, predyspozycje zawodowe oraz stan zdrowia) na podstawie dokonanej 

autoanalizy; 

2) prowadzenia analizy informacji o lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy oraz 

zasadach na nim obowiązujących w kontekście wyborów zawodowych; 

3) korzystania ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia i doskonalenia 

zawodowego formalnego, pozaformalnego i nieformalnego; 

4) dokonywania wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi 

zasobami i celami; 
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5) rozumienia korzyści wynikających z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym                     

i zawodowym; 

6) przygotowania do sporządzania aplikacji zawodowej, umiejętności prowadzenia rozmów 

kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami. 

 

                                                             § 19 

1. Za organizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego odpowiada dyrektor zespołu.   

2.  W szkole zatrudnia się doradcę zawodowego. Do zadań doradcy zawodowego należy:

  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z 

realizacją doradztwa zawodowego;  

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów branżowej szkoły I 

stopnia i technikum;  

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami 

wychowawcami, psychologami lub pedagogami, programu rocznego doradztwa 

zawodowego oraz koordynacja jego realizacji; 

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców, psychologów lub pedagogów,                       

w zakresie realizacji działań określonych w tym programie; 

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym 

gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

6) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia;  

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

zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów                            

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

9) wspieranie rodziców w działaniach doradczych, udostępnianie informacji i materiałów do 

pracy z własnym dzieckiem; 

10) planowanie i prowadzenie w ramach Wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli form 

szkoleniowych dla rady pedagogicznej lub zespołów przedmiotowych; 

11) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w planowaniu 

kariery zawodowej; 

12) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji; 

13) wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, 

wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym; 

14) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria 

oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – 
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pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady 

doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje 

zrzeszające pracodawców itp.; 

15) prowadzenie ewaluacji podejmowanych działań oraz efektywnośći i funkcjonalności 

systemu doradztwa zawodwoego w szkole. 

 

                                                                    § 20 

W ramach doradztwa zawodowego prowadzone są następujące działania: 

1) indywidualne spotkania doradcze z uczniami i ich rodzicami; 

2) podejmowanie tematyki związanej z planowaniem ścieżki edukacyjno-zawodowej 

podczas godzin wychowawczych; 

3) spotkania z rodzicami służące przygotowaniu ich do wspierania dzieci w projektowaniu 

przyszłej kariery zawodowej; 

4) wizyty w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach; 

5) udział uczniów w dniach otwartych, targach uczelni, dniach kariery; 

6) organizacja projektów edukacyjnych, konkursów szkolnych, dni talentów i innych 

wydarzeń szkolnych nastawionych na poznawanie i prezentowanie uczniowskich 

uzdolnień                                 i zainteresowań;   

7) uczestnictwo uczniów w olimpiadach i konkursach międzyszkolnych; 

8) współpraca ze szkołami wyższego szczebla, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi                       

i innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju uczniów; 

9) rozwijanie szkolnych zasobów informacji i wiedzy o świecie zawodów i sposobach 

odkrywania własnych predyspozycji i zainteresowań; 

10) udzielanie wsparcia w podejmowaniu tematyki związanej z doradztwem nauczycielom 

pracującym w szkole; 

11) badanie losów absolwentów szkoły. 

                                                            § 21 

1. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez: 

1) wychowawców; 

2) nauczycieli przedmiotu; 

3) pedagoga szkolnego; 

4) psychologa szkolnego; 

5) bibliotekarzy; 

6) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, powiatowego urzędu pracy,); 

7) rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów 

zawodowo-edukacyjnych. 
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2. Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowego są uczniowie oraz ich 

rodzice. 

3. Zakres odpowiedzialności nauczycieli i wychowawców: 

1) rady pedagogicznej, pracowników instytucji wspierających działania doradcze: 

a) utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego zgodnie z systemem doradztwa zawodowego i planu pracy na każdy rok 

szkolny, 

b) realizacja działań z zakresu przygotowania ucznia do wyboru drogi edukacyjno-

zawodowej; 

2) w klasach: 

a) zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami ludzkiej działalności zawodowej, 

b) prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych dotyczących samopoznania, 

samoakceptacji, rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron,  

c) prowadzenie indywidualnej pracy z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem 

szkoły i zawodu, 

d) podejmowanie wstępnych decyzji przez uczniów, 

e) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dotyczących podejmowania decyzji 

edukacyjnych i zawodowych, 

f) prowadzenie pracy dotyczącej przekazu informacji zawodowej: 

-   pogłębianie informacji o zawodach, 

-   zapoznanie ze strukturą szkolnictwa, 

-   zapoznanie z ofertą edukacyjną szkolnictwa; 

g) konfrontacja samooceny z wymaganiami zawodów, 

h) podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych, 

i) indywidualna praca z uczniami, którzy mają problemy decyzyjne, intelektualne, 

zdrowotne, emocjonalne, rodzinne. 

j) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

                                                     

 

                                                     § 22 

Podmiotami współpracującymi ze szkołą przy realizacji WSDZ są: 

1) pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 

2) pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy; 

3) organizatorzy targów uczelni, targów pracy i edukacji; 

4) przedstawiciele uczelni wyższych; 

5) rodzice; 
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6) inne osoby wpierające organizację szkolnego doradztwa zawodowego (np. pracownicy 

zakładów pracy, przedstawiciele zawodów, pracownicy organizacji pozarządowych itd.), 

absolwenci szkoły. 

                                                               § 23 

 

Szkoła gromadzi i sukcesywnie poszerza własne zasoby służące realizacji doradztwa 

zawodowego. Są to, m.in.: 

7) Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego; 

8) opracowywany co roku i zatwierdzany przez dyrektora program realizacji 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny; 

9) szkolny doradca zawodowy; 

10) narzędzia diagnostyczne do rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych 

uczniów; 

11) materiały z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego gromadzone w bibliotece: filmy, 

scenariusze, plakaty, broszury, publikacje; 

12) materiały gromadzone w związku z organizacją wydarzeń, takich jak dni kariery, projekty 

edukacyjne, spotkania z przedstawicielami świata zawodów itp. 

13) zasoby internetowe, w tym zasoby ORE; 

14) informacje o losach absolwentów; 

15) programy komputerowe; 

16) informacje i dane dostępne w zakładce Praca dla naszych absolwentów strony internetowej 

szkoły. 

 

Rozdział VI 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

§ 24 

1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników na stanowiskach urzędniczych, 

pomocniczych 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. 

3. Zadaniami innych pracowników szkoły jest zapewnienie sprawnego działania Zespołu w 

zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a także 

utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.  

4. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników wymienionych w ust. 1 ustala Dyrektor.  

 

§ 25 

1.W celu sprawnego kierowania Zespołem  dyrektor,  zasięgając opinii organu prowadzącego 

i Rady Pedagogicznej, tworzy stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze. 

2.Zasady tworzenia stanowisk, o których mowa w pkt.1, określa ustawa i organ prowadzący. 
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3. Do każdego utworzonego stanowiska Dyrektor Zespołu sporządza zakres obowiązków                      

i kompetencji. O zakresie obowiązków i kompetencji  Dyrektor Zespołu informuje Radę 

pedagogiczną. Obsada stanowisk należy do wyłącznej kompetencji Dyrektora Zespołu. 

4. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia, w tym zagrożenia epidemicznego 

wprowadza Dyrektor szkoły zarządzeniem i zapoznaje z nimi wszystkich pracowników 

szkoły oraz uczniów i ich rodziców/ prawnych opiekunów poprzez umieszczenie ich na 

stronie www szkoły. 

 

 

§ 26 

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 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, 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 i alkoholizmem, 

15) wybór programów nauczania, 

16) udział w pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

17) dbanie o dobre imię i wizerunek szkoły 

18) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu 

uczniów, 
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19) uczestnictwo w spotkaniach z rodzicami, 

20) obecność w uroczystościach organizowanych przez Zespół w trakcie Jego lekcji, 

     21) uwzględniać w nauczaniu zagadnienia kształtujące postawy prozdrowotne uczniów 

oraz ugruntowujące   wiedzę na temat ochrony klimatu, a także zagadnienia wskazujące 

korzyści ze znajomości prawa w codziennym życiu, gospodarowania posiadanymi środkami 

finansowymi, w tym oszczędzania.  

3. Nauczyciel zatrudniony w Zespole stosownie do wymiaru zatrudnienia jest zobowiązany 

poprowadzić tygodniowo 1 godzinę (w przeliczeniu na etat) zajęć rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

4. Nauczyciel zatrudniony w Zespole zobowiązany jest uczestniczyć w organizowanych dla 

uczniów rajdach, biwakach, wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, wyjściach o 

charakterze kulturalnym i patriotycznym, bądź też imprezach szkolnych i lokalnych (jeżeli 

uczestniczą w nich uczniowie Zespołu). 

 

§ 27 

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

zadaniowe.   

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół. 

3. Pracą klasowego zespołu nauczycielskiego kieruje wychowawca. 

4. Zadaniem klasowego zespołu nauczycielskiego jest m.in.: 

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 

udzielenia pomocy uczniowi. 

5. W Zespole działa zespół wychowawczy w skład którego wchodzą : wicedyrektor ds. 

wychowawczych, wychowawcy klas, opiekun Samorządu Uczniowskiego, pedagodzy szkolni 

i psycholog szkolny. 

5. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący 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. 

7. Zespoły realizują swoje zadania w oparciu o plany pracy opracowane na dany rok szkolny. 

Plany pracy znajdują się w dokumentacji Zespołu. 

8. Zespoły problemowo-zadaniowe powoływane są doraźnie celem rozwiązania określonych 

spraw szkolnych. 
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§ 28 

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, 

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 w sprawach postępu w nauce i zachowaniu 

uczniów, 

10) uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami. 

3. Wychowawca prowadzi, przewidywaną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-

wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa). 

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy dydaktycznej i metodycznej z pomocy 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego. 

 

§ 29 

1. Do zadań pedagoga i psychologa w Zespole należy w szczególności: 

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych 

stron uczniów, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb, 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, zdrowia psychicznego i innych 

problemów młodzieży, 
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5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym uczniów, 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych, 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

8) wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 

9) koordynowanie współpracy Zespołu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradnią 

zdrowia psychicznego, 

10)udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej w każdym prowadzonym wariancie 

kształcenia 

2. 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, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych, 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,  

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę, 

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

zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

 

§ 30 

1. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do: 

1) udostępniania zbiorów w bibliotece, ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, 

nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły i rodzice z zachowaniem obowiązujących 

procedur wdrożonych na czas zagrożenia epidemicznego. 

2) indywidualnego doradztwa w doborze lektury, 

3) udzielania informacji o zbiorach, 

4) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów, 

5) wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyków czytania i uczenia się, 

6) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów, 

7) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa. 

2. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest 

do: 

1) gromadzenia zbiorów, 

2) opracowania i prowadzenia ewidencji zbiorów, 

3) organizacji udostępniania zbiorów, 
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4) organizacji warsztatu informacyjnego. 

3. Nauczyciel bibliotekarz ma także za zadanie współpracę z: 

1) rodzicami uczniów poprzez udzielanie porad na temat wychowania czytelniczego w 

rodzinie, informowanie o czytelnictwie uczniów, popularyzację i udostępnianie literatury 

pedagogicznej, 

2) publicznymi bibliotekami powiatu oraz bibliotekami szkolnymi celem szerszego 

propagowania różnych imprez czytelniczych,  

3) innymi instytucjami kulturalnymi powiatu. 

4. W ramach organizacji pracy Zespołu nauczyciele realizują inne zadania zlecone przez 

Dyrektora. 

 

§ 31 

1. Uczniom udostępnia się świetlicę szkolną. 

2. Dla tych uczniów mogą być organizowane w ramach świetlicy pozalekcyjne formy 

wychowawczo – opiekuńczej pracy. 

3. Organizację świetlicy szkolnej i jej zadania ustala Dyrektor Zespołu w formie regulaminu. 

4. Zadania świetlicy: 

       1) tworzenie warunków do nauki własnej, samodzielnej pracy umysłowej, 

       2) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie, 

       3) tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kulturalnej rozrywce oraz 

kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, 

       4) upowszechnianie zasad zdrowego stylu życia, 

       5) rozwijanie samodzielności i samorządowości oraz społecznej aktywności. 

5. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

Zespołu. 

6. Godziny pracy świetlicy są dostosowane do aktualnych potrzeb uczniów a także do 

rozkładów jazdy komunikacji publicznej 

7. Prawa i obowiązki ucznia korzystającego ze świetlicy określa regulamin świetlicy. 

8. Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o plan pracy opracowany na dany rok szkolny. 

Plan pracy znajduje się w dokumentacji Zespołu. 

9. Formy pracy w świetlicy : 

          1) organizowanie konkursów, 

          2) urządzanie wystaw, 

          3) wykorzystywanie środków audiowizualnych, 

          4) spotkania z ciekawymi ludźmi, 

          5) opieka nad uczniami. 

10. W świetlicy pod opieką wychowawcy świetlicy przebywają uczniowie, którym nie ma 

możliwości zapewnienia zastępstwa w przypadku nagłej nieobecności nauczyciela. W tym 

czasie odpowiedzialnym za bezpieczeństwo uczniów jest wychowawca świetlicy. 
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                                                                        § 32 

1. W zajęciach wspomagających rozwój uczniów organizowanych przez Zespól mogą brać 

udział także wolontariusze.  

2. Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje 

świadczenia.  

3. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określony 

w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu.  
 

 

Rozdział VII 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

§ 33 

1. Uczeń ma prawo: 

1) otrzymać informację na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania, 

2) uzyskać wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania, 

3) korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności określonych przez 

przedmiotowe systemy oceniania, 

4) poszanowania swej godności, 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

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

trzecich, 

7) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Samorząd uczniowski. 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza: 

1) obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, 

2) być przygotowanym do każdych zajęć, 

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

     4) wystrzegać się szkodliwych nałogów, 

5) naprawiać wyrządzone szkody materialne, 

6) usprawiedliwiać nieobecność w ciągu 14 dni od momentu ustania nieobecności przez 

rodziców w formie pisemnej, 

7) nie rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i 

zgody zainteresowanych, 

8) nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych 

w salach lekcyjnych i budynkach szkolnych podczas zajęć szkolnych w jakiejkolwiek 

formie, chyba że wystąpi pilna potrzeba i nauczyciel wyrazi zgodę na wykonanie 

połączenia telefonicznego (poza użyciem za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym), 

9) dbać o dobre imię i wizerunek szkoły, 
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10) w czasie godzin przewidzianych planem lekcji (dotyczy również przerw 

śródlekcyjnych) przebywać na wydzielonym ogrodzeniem terenie szkoły. 

 

§ 34 

1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły, 

2) wzorową postawę, 

3) wybitne osiągnięcia,  

4) pracę wykraczającą poza obowiązki szkolne. 

2. Nagrody przyznaje Dyrektor Zespołu na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu 

Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej. O każdej przyznanej nagrodzie wychowawca informuje 

rodziców ucznia. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

1) pochwała nauczyciela lub opiekuna organizacji szkolnych, 

2) pochwała wychowawcy klasy, 

3) pochwała Dyrektora Zespołu, 

     4) list pochwalny do rodziców, 

     5) nagroda rzeczowa. 

4. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

5. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem 

do Dyrektora Zespołu w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez 

Dyrektora Zespołu przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego 

zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora  w terminie 7  dni 

od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować się opinią 

wybranych organów szkoły.  

 

§ 35 

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. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) nagana wychowawcy, 

2) nagana Dyrektora Zespołu, 

3) zawieszenie w przywilejach ucznia, 

4) skreślenie z listy uczniów. 

3. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać pisemnie z uzasadnieniem za 

pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora 

Zespołu w terminie 14 dni od jej udzielenia. Od kar nałożonych przez Dyrektora Zespołu 
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przysługuje uczniowi, a także rodzicowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego 

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora w terminie 14 dni od jej udzielenia. 

Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią wybranych 

organów szkoły. O każdej udzielonej karze informuje się rodziców ucznia. 

4.  Szczególnym rodzajem kary jest skreślenie z listy uczniów. Skreślenia dokonuje Dyrektor 

poprzez wydanie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, poprzez 

Dyrektora, który wydał decyzję.  

5. Uczeń może być skreślony z listy za: 

1) przychodzenie do szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź w stanie 

nietrzeźwym albo wprowadzanie się w taki stan w czasie pobytu w szkole, 

2) przychodzenie do szkoły w stanie odurzonym lekami psychotropowymi lub innymi 

podobnie działającymi środkami lub wprowadzanie się w taki stan w czasie pobytu w 

szkole, 

3) za rozprowadzanie w/w środków odurzających, napojów alkoholowych itp. na terenie 

szkoły, 

4) opuszczenie 50% godzin zajęć w danym okresie roku szkolnego bez usprawiedliwienia, 

5) rażące uchybienia wobec ogólnie przyjętych norm zachowania i postępowania, 

6) gdy w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego Statutu, a uprzednio 

zastosowane środki wychowawczo-dyscyplinujące nie przyniosły pożądanego skutku. 

6. 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 Zespołu, 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. 

 

§ 36 

1. Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się z programem wychowawczo-profilaktycznym Zespołu i Statutem oraz 

współtworzenia tych dokumentów poprzez udział swoich przedstawicieli w Radzie 

Rodziców, 

2) zapoznania się z warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego, 

3) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji dotyczących postępów w nauce i 

zachowania swojego dziecka, 

4) informacji na temat możliwości dalszego kształcenia uczniów, 

5) informacji o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą został objęty uczeń. 

2. Spotkania z rodzicami odbywają się co najmniej 4 razy w roku szkolnym w formie zebrań 

klasowych oraz w  razie potrzeb w formach rozmów indywidualnych. 
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Rozdział VIII 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego oraz przeprowadzania  

egzaminów i sprawdzianów 

 

§37 

1. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;  

2) zachowanie ucznia.  

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 

i realizowanych w szkole programów nauczania oraz formułowaniu oceny.  

2.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

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

postępach w tym zakresie, 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji, o tym 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

3) udzielanie wskazówek dla samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce  

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z  

zachowania, 

4) przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 
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4.Ilekroć jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to rozumieć 

trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej 

sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy 

mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich 

funkcjonowania poznawczo – percepcyjnego.  

5. W przypadku prowadzenia zdalnego nauczania pisemne formy sprawdzania wiadomości i 

umiejętności uczniów, a także wykonane zlecone zadania domowe są oceniane wg skali, jak 

w §54a statutu szkoły a oceny są odsyłane poprzez dziennik elektroniczny wraz z 

uzasadnieniem na indywidualne konto ucznia lub poprzez platformę komunikacyjną w sposób 

podsumowujący. 

 

§ 38 

1.Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele uczący 

danego przedmiotu i umieszczają je w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (PZO). PZO 

umieszczone są na stronie internetowej Zespołu. 

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

wymaganiach edukacyjnych nie zbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1) uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela 

przedmiotu, 

2) rodzice informowani są przez wychowawcę klasy na pierwszym w roku szkolnym 

zebraniu z rodzicami; mogą również uzyskać informację bezpośrednio u nauczyciela 

przedmiotu. 

3.Ocenianie powinno przebiegać systematycznie.  

4.Formy i częstotliwość oceniania uzależnione są od specyfiki przedmiotu.  

5.Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

6.Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.  

7.Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz 

inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego 

rodzicom na zasadach określonych przez nauczyciela. 

8.Ocenioną pisemną pracę kontrolną uczeń otrzymuje do wglądu nie później niż po upływie 

14 dni roboczych od dnia jej napisania. W sytuacjach losowych dopuszcza się przesunięcie 

terminu zwrotu prac pisemnych o czas nieobecności nauczyciela. 

9.Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne przechowywane są przez nauczyciela do 

końca danego roku szkolnego. 

10.W ciągu semestru uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy 

zapowiedzianych form kontrolnych) w liczbie równej tygodniowemu przydziałowi danych 

zajęć, ale nie więcej niż 3 razy. Fakt ten odnotowany jest w dzienniku elektronicznym 

wpisem „np”. 
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11.W pierwszym dniu po feriach świątecznych uczniowie nie są odpytywani na oceny. 

Dopuszcza się krótkie prace pisemne sprawdzające wiedzę (kartkówki). Na okres przerw 

świątecznych nie są zadawane prace domowe. 

12.Uczniom klas pierwszych w ciągu pierwszych dwóch tygodni nauki nie wystawia się ocen 

niedostatecznych. 

13.Rodzice są informowani o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach z 

wychowawcą klasy, dniach otwartych i za pomocą dziennika elektronicznego. W miarę 

potrzeb nauczyciele ustalają termin indywidualnych spotkań z rodzicami. 

14.Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie 

tym wymaganiom. 

15.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 orzeczenia.  

16.Nauczyciel jest zobowiązany do napisania Przedmiotowych Zasad Oceniania dla ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na lekkie 

upośledzenie umysłowe. 

17.Informację o orzeczeniu lub opinii wychowawca klasy umieszcza w dzienniku 

elektronicznym. Treść dokumentu dostępna jest dla nauczyciela u pedagoga szkolnego. 

18.Dyrektor Zespołu może, w ramach możliwości finansowych Zespołu, wprowadzić zajęcia 

wyrównawcze lub uzupełniające dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

19.Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 

lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w 

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

20.W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 

lub informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

21.Dyrektor Zespołu, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca etapu edukacyjnego ucznia 

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

sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w szkole. 

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

indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia.  

23.W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”.  

24.Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach Wychowania do życia w rodzinie, jeśli 

jego rodzice zgłoszą dyrekcji Zespołu pisemną rezygnację z udziału ucznia w zajęciach w 

ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolny. Uczeń pełnoletni nie 

bierze udziału w zajęciach Wychowania do życia w rodzinie, jeśli zgłosi dyrekcji Zespołu 
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pisemną rezygnację z udziału w zajęciach w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć edukacyjnych w 

danym roku szkolny. 

25.Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia, 

przekazywanie uczniowi informacji odnoszących do uzyskanych przez niego efektów oraz 

wskazanie kierunku dalszej pracy. 

 

26. W okresie prowadzenia zdalnego nauczania każdy nauczyciel edukacji przedmiotowej 

określa w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć formy sprawdzania wiadomości i 

umiejętności uczniów i przekazuje tę informacje drogą elektroniczną uczniom i rodzicom. 

 

§ 39 

1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i klasyfikacyjne roczne ustala się w stopniach 

według następującej skali: 

nazwa skrót literowy symbol 

cyfrowy 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 

 

2. Dopuszcza się stosowanie przy ocenach bieżących i klasyfikacyjnych śródrocznych 

znaków plus (+, waga „+0,5”) i minus (-. waga „-0,25”) oraz w przypadku nieobecności 

ucznia na zajęciach edukacyjnych, na których miał być oceniony znaku nieobecności (nb).  

Dodatkowe wpisy w dzienniku elektronicznym: 

bz- brak zadania 

np- nieprzygotowany 

nk- nieklasyfikowany 

uc- uczęszczał 

nu- nie uczęszczał 

zl- zaliczył 

nz- nie zaliczył 

zw-zwolniony 

 

3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne wpisuje się w dzienniku elektronicznym. Oceny 

klasyfikacyjne roczne wpisuje się w dzienniku elektronicznym i arkuszu ocen ucznia.  
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4. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne na bieżąco, zgodnie z ustalonymi 

zasadami, wpisują oceny według skali określonej w systemie oceniania i PSO do dziennika 

elektronicznego. 

5. W przypadku ucznia, który nie został oceniony z danych zajęć edukacyjnych wpisuje 

się „nieklasyfikowany”. 

6. W przypadku ucznia zwolnionego z danych zajęć edukacyjnych wpisuje się 

„zwolniony”. 

7. Ustala się ogólne kryteria ocen z zajęć edukacyjnych:  

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) posiadł pełny lub wykraczający poza program nauczania przedmiotu w danej klasie 

zakres wiedzy i umiejętności, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych  

i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo 

krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę 

do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a)  nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, 

ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania w minimum programowym, 

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

teoretyczne lub praktyczne.  

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na 

poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym,  

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności. 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale braki te nie przekreślają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu  

w ciągu dalszej nauki, 

b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu 

trudności.  

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
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a) nie opanował wiedzy i umiejętności określonych minimum programowym nauczania  

w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętności uniemożliwiają dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego przedmiotu, 

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu 

trudności.  

8. 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.  

9. W szkole obowiązują jednolite progi procentowe na poszczególne oceny. 

Dla bieżących ocen cząstkowych wynoszą one: 

Nazwa oceny 

Progi procentowe 

Kształcenie ogólne 
Kształcenie zawodowe 

Teoretyczne Praktyczne 

celujący  98 – 100 % 98 – 100 % 98 – 100 % 

bardzo dobry 90 – 97 % 90 – 97 % 90 – 97 % 

dobry  75 – 89 % 76 – 89 % 80 – 89 % 

dostateczny  55 – 74 % 63 – 75 %  70 – 79 % 

dopuszczający  40 – 54 % 51 – 62 % 61 – 69 % 

niedostateczny 0 – 39 % 0 – 50 % 0 – 60 % 

 

10. Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie podlegają ocenie wg 

wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

11. W zakresie przedmiotów ogólnokształcących ustala się następujące sposoby 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych wraz z przypisanymi im wagami:  

 

Forma aktywności Waga 

osiągnięcia w konkursach i olimpiadach 6 

praca klasowa 4 

sprawdzian 3 

test 3 

kartkówka (maksymalnie 15 minutowa), obejmująca nie więcej niż 

trzy ostatnie tematy zajęć edukacyjnych 

2 

odpowiedź ustna 3 

aktywność 2 

praca indywidualna 1 

praca grupowa 1 

praca domowa 1 

praca na lekcji 1 
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inne 1 

projekt 3 

W zakresie przedmiotów kształcenia zawodowego nauczyciele w ramach zespołu     

przedmiotowego ustalają sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i ewentualne  wagi. 

12. Praca klasowa i sprawdzian powinny być zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem i wpisane do terminarza dziennika lekcyjnego w dniu zapowiedzenia.  

13. W ciągu tygodnia mogą odbyć się najwyżej trzy prace klasowe (sprawdziany),                       

a w ciągu dnia jedna, co nie wyklucza możliwości przeprowadzania kartkówek.  

14. Nie można przeprowadzać prac klasowych w ostatnim tygodniu przed terminem 

wystawienia ocen klasyfikacyjnych rocznych.  

15. W przypadku nieobecności nauczyciela termin pracy klasowej należy ustalić 

ponownie z uczniami. Nie obowiązuje tygodniowe wyprzedzenie. Obowiązuje natomiast 

liczba prac klasowych w ciągu tygodnia.  

16. Uczeń ma prawo do systematycznego poprawiania prac kontrolnych na zasadach 

określonych przez nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wpisania oceny do 

dziennika elektronicznego. Jeżeli uczeń poprawił wcześniej uzyskaną ocenę wstawiamy ją do 

dziennika. Poprawny zapis [ocena z pierwszego terminu, ocena z drugiego podejścia]. Do 

średniej wlicza się wyższa ocena. 

17. W razie nieobecności ucznia na próbnym egzaminie lub na pracy pisemnej nauczyciel 

wpisuje do dziennika elektronicznego „nb”. Uczeń jest zobowiązany, zaraz po powrocie do 

Szkoły, umówić się z nauczycielem na zaliczenie określonego zakresu materiału w terminie 

nie dłuższym niż 14 dni. W przeciwnym wypadku, po upływie 2 tygodni, otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

18. Jeśli uczeń unika pisania prac (celowe, nieusprawiedliwione nieobecności  

w wyznaczonych terminach) zobowiązany jest napisać pracę na pierwszej lekcji danego 

przedmiotu po powrocie do szkoły lub w najbliższym wyznaczonym przez nauczyciela 

terminie. 

19. Po upływie terminu na poprawę nauczyciel nie ma obowiązku wyznaczać 

dodatkowego terminu.  

20. Jeżeli uczeń korzysta z niedozwolonej pomocy w czasie pisania, to otrzymuje ocenę 

niedostateczną bez prawa poprawy. 

21. Jeżeli uczeń zakwalifikuje się do wojewódzkiego etapu konkursu przedmiotowego lub 

zawodowego, etapu okręgowego i wyższego olimpiady przedmiotowej lub zawodowej, w 

tygodniu poprzedzającym jak i w pierwszym dniu nauki po konkursie (olimpiadzie) jest 

zwolniony z obowiązkowych form aktywności na wszystkich lekcjach. Uczeń ma prawo 

zaliczyć daną formę aktywności w późniejszym terminie uzgodnionym  

z nauczycielem. 

22. Przywilej uczniowski zwany „szczęśliwym numerkiem” przysługuje uczniom na 

każdej lekcji i dotyczy możliwości uniknięcia niesatysfakcjonującej oceny z powodu 

nieznajomości bieżącego materiału. „Szczęśliwy numerek” nie dotyczy zapowiedzianych prac 

pisemnych i prac domowych. 

23. Wyniki z egzaminów wewnętrznych, ze sprawdzianów diagnostycznych ustala się  

w skali procentowej. Z przyczyn technicznych w dzienniku elektronicznym wpisuje się ocenę 

wg pkt.9. Uzyskany wynik z wyżej wymienionych egzaminów lub sprawdzianów stanowi 
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informację o stopniu opanowania treści edukacyjnych. Dla nauczyciela uzyskane wyniki 

przez uczniów stanowią podstawę do ewaluacji procesu dydaktycznego. Obecność na wyżej 

wymienionych egzaminach lub sprawdzianach jest dla uczniów obowiązkowa.  

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, w miarę możliwości organizacyjnych szkoły, 

uczeń jest zobowiązany do napisania w/w egzaminu lub sprawdzianu  

w późniejszym terminie. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej uczeń otrzymuje 

0%. –wpis „nb”. 

 

§ 40 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie 

nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  

i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego,  

w ostatnim tygodniu pierwszego semestru. 

3. Klasyfikowanie roczne uczniów przeprowadza się w czerwcu w ostatnim tygodniu 

nauki. 

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

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

szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Klasyfikacyjna ocena roczna powinna uwzględniać wiadomości i umiejętności ucznia 

uzyskane w ciągu całego roku szkolnego.  

6. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie są ustalane, jako średnie ocen 

cząstkowych.  

7. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej wszyscy nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 

wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z 

zachowania. 

8. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej wychowawca informuje rodziców o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych i nagannej ocenie z zachowania, w trakcie rozmowy osobistej (wymagane 

potwierdzenie pisemne),za pomocą wiadomości wysłanej przez dziennik elektroniczny 

(wymagane potwierdzenie odczytania danych treści) a w sytuacji gdy rodzic nie potwierdzi 

otrzymanej informacji- listem zarejestrowanym w rejestrze spraw Zespołu. 

9. Przewidywane oceny klasyfikacyjne mogą ulec zmianie.  

10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. W 

przypadku, gdy przedmiot jest nauczany przez dwóch lub więcej nauczycieli, to ocenę 

klasyfikacyjną uzgadniają wszyscy nauczyciele prowadzący. 

11. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych ustala nauczyciel 

praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu.  
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12. W przypadku niewystawienia oceny przez nauczyciela prowadzącego zajęcia z 

powodu jego długotrwałej nieobecności, wystawia ją wychowawca w porozumieniu  

z nauczycielem tego samego lub pokrewnego przedmiotu.  

13. Jeżeli nauczyciel w wyznaczonym terminie nie zaproponuje oceny niedostatecznej, nie 

może jej wystawić w klasyfikacji śródrocznej i rocznej. 

14. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

15. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

oraz laureat lub finalista  ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych  najwyższą pozytywną roczną ocenę  klasyfikacyjną. 

16. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

17. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej uczeń uzyskał ocenę niedostateczną z danych 

zajęć edukacyjnych, nauczyciel powinien w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę 

uzupełnienia braków.  

18. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych ocenę 

niedostateczną lub nie został sklasyfikowany, zobowiązany jest do uzupełnienia poziomu 

wiedzy i umiejętności w terminach i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu.  

19. Nieuzupełnienie wiedzy i umiejętności przez ucznia wpływa na roczną ocenę 

klasyfikacyjną. Brak poprawy śródrocznej oceny niedostatecznej skutkować może 

wystawieniem oceny niedostatecznej w klasyfikacji końcoworocznej. 

20. Uczeń lub jego rodzice mogą wystąpić poprzez wychowawcę klasy do Dyrektora 

Zespołu z pisemnym wnioskiem, zawierającym uzasadnienie, o podwyższenie 

przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w przypadku, jeżeli 

uczeń: 

1) poprawiał pisemne prace kontrolne w terminach i na zasadach określonych przez 

nauczyciela, 

2) brał udział w większości pisemnych prac kontrolnych, 

3) znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, potwierdzonej przez 

wychowawcę, a przy tym nie opuścił więcej niż 40% godzin w roku szkolnym  

z danych zajęć edukacyjnych z przyczyn usprawiedliwionych.  

21. Wniosek powinien zawierać określoną ocenę, o którą uczeń zamierza się ubiegać oraz 

opinię wychowawcy klasy, który potwierdza jego zasadność, zgodnie z warunkami 

przewidzianymi w pkt.20.  

Wniosek składany jest w terminie do 3 dni od ustalonej daty podania informacji  

o przewidywanych rocznych ocenach edukacyjnych.  

22. W przypadku uznania zasadności wniosku, w terminie 7 dni od daty jego złożenia, 

Dyrektor Zespołu lub upoważniony przez niego wicedyrektor ustala termin przeprowadzenia 

dodatkowego sprawdzianu, oceniającego wiedzę i umiejętności ucznia  

z zakresu treści programu nauczania, przewidzianego na dany rok szkolny. 

23. Sprawdzian, o którym mowa w pkt.20, przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w ostatnim tygodniu przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 



34 

 

Pedagogicznej. W przypadku nieobecności nauczyciela, sprawdzian przeprowadza jeden  

z innych nauczycieli przedmiotu. 

24. Dodatkowy sprawdzian wiedzy i umiejętności ucznia ma formę pisemną i ustną, za 

wyjątkiem sprawdzianu z zajęć, które mają formę praktyczną.  

25. Nauczyciel przeprowadzający dodatkowy sprawdzian, sporządza protokół, 

zawierający:  

1) imię i nazwisko ucznia, 

2) imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego sprawdzian,  

3) tematy (zadania praktyczne),  

4) wynik sprawdzianu wraz z ustaloną oceną,  

5) datę i podpis nauczyciela. 

Załącznikiem do protokołu jest pisemna praca ucznia, bądź pisemne informacje nauczyciela 

na temat odpowiedzi ustnych lub jakości wykonywanych zadań praktycznych. 

26. Protokół wraz z załącznikiem nauczyciel przekazuje Dyrektorowi Zespołu, który 

przechowuje go w odrębnej dokumentacji szkolnej.  

27. Ocena z zajęć edukacyjnych ucznia, przystępującego do dodatkowego sprawdzianu, 

nie może być niższa od oceny wcześniej przewidywanej przez nauczyciela.  

28. W wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej uczeń może być:  

1) klasyfikowany – jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w 

szkolnym planie nauczania został oceniony, 

2) klasyfikowany częściowo – jeżeli z niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ujętych w szkolnym planie nauczania został nieoceniony, 

3) nieklasyfikowany - jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych 

w szkolnym planie nauczanie został nieoceniony. 

29. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt.20.  

30. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona  

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

31. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z 

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

terminie do 2 dni roboczych od dnia  zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

32. Decyzję stwierdzającą, czy roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona zgodnie czy niezgodnie z przepisami prawa podejmuje Dyrektor Zespołu.  

33. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

Dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości  

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

danych zajęć edukacyjnych;  
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34. Sprawdzian, o którym mowa w pkt.32 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 

dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami).  

35. W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze, 

jako przewodniczący komisji,  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

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

zajęcia edukacyjne. 

36. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w 

pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

W takim przypadku Dyrektor Zespołu powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

37. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może 

być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,  

z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

38. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

1) skład komisji,  

2) termin sprawdzianu,  

3) zadania (pytania) sprawdzające,  

4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

 Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace 

ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  

39. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu  

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

przez Dyrektora Zespołu.  

40. Przepisy pkt.30 ÷ 39 stosuje się również w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.  

W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

 

§ 41 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu 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.  

2. Ocenianie uczniów ma na celu: 

1) nabywanie przez uczniów umiejętności rozróżniania pozytywnych i 

negatywnych zachowań indywidualnych i społecznych, 
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2) kształtowanie u uczniów umiejętności akceptacji, preferowania i dokonywania 

wyboru wartości pozytywnych we własnym działaniu, 

3) kształtowanie cech osobowości stanowiących podstawę dla pozytywnych 

etycznie i społecznie zachowań, 

4) rozwijanie u uczniów umiejętności i nawyków samokontroli i pracy nad swoją 

postawą, 

5) kształtowanie u uczniów poczucia własnej wartości, 

6) budowanie przez szkołę, przy współpracy rodziców, programów oddziaływań 

wychowawczych adekwatnych do rozpoznanych potrzeb.  

3. W Zespole obowiązuje jednolity system oceniania zachowania uczniów.  

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o:  

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania,  

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zachowania.  

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.  

6. Nauczyciele zobowiązani są zapisywać w dzienniku uwagi i spostrzeżenia dotyczące 

zachowania uczniów.  

7. Wychowawca klasy kontroluje uwagi o uczniach swojej klasy.  

8. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:  

1) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,  

2) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,  

3) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,  

4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,  

5) okazywanie szacunku innym osobom, 

6) dbałość o honor i tradycje szkoły,  

7) dbałość o piękno mowy ojczystej,  

8) dbałość o dobre imię i wizerunek szkoły. 

9. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się według następującej 

skali:  

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre,  

3) dobre,  

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie,  



37 

 

6) naganne.  

10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej 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 indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej.  

11. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,  

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z wyjątkiem 

oceny nagannej ustalonej po raz kolejny. 

12. Punktem wyjścia do analizy kryteriów jest zachowanie dobre.  

13. Przy ustalaniu oceny zachowania brane są pod uwagę następujące elementy: 

1) kultura osobista: 

a) umiejętność współżycia w grupie (tolerancja, uprzejmość, grzeczność), 

b) okazywanie szacunku pracownikom Zespołu, 

c) dbałość o kulturę słowa i kulturalne odnoszenie się do innych, 

d) utrzymanie ładu i porządku we wszystkich pomieszczeniach szkoły i przed szkołą, 

e) poszanowanie mienia społecznego i prywatnego, 

2) zaangażowanie w życie klasy i Zespołu: 

a) inicjowanie i aktywny udział w pracach na rzecz klasy i szkoły, 

b) działalność w organizacjach szkolnych i kołach zainteresowań, 

c) reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, 

d) otwartość na potrzeby ludzi i gotowość niesienia pomocy słabszym, 

e) poszanowanie i rozwijanie tradycji i obrzędów Zespołu, 

3) pilność i systematyczność w spełnianiu obowiązków szkolnych: 

a) przestrzeganie statutu szkoły oraz innych przepisów obowiązujących na terenie Zespołu, 

b) sumienność w nauce i wypełnianiu innych obowiązków szkolnych, 

c) systematyczne uczęszczanie do szkoły, 

d) punktualne przychodzenie do szkoły, 

e) terminowe usprawiedliwianie godzin opuszczonych, 

f) przygotowanie do lekcji zgodnie z wymogami przedmiotów (zeszyty, ćwiczenia, inne 

przybory), 

g) dbałość o podręczniki i przybory szkolne, 

4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowy styl życia: 

a) poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych, 

b) bezpieczne zachowanie się w szkole i poza nią, 

14. Szczegółowe kryteria ocen zachowania: 



38 

 

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) wyróżnia się wzorowym stosunkiem do obowiązków szkolnych, 

b) cechuje go nienaganna kultura osobista w zachowaniu i słowie, 

c) jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżniając się 

samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą, godnie reprezentuje szkołę, troszczy się o jej 

dobre imię i opinię, 

d) jest rzetelny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, uczciwy, prawdomówny, godny zaufania, 

szlachetny, koleżeński, życzliwy, wrażliwy, chętny do pomocy, tolerancyjny, szanuje innych, 

nie jest obojętny na zło, systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, 

e) systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne (dopuszcza się do 1 % godzin bez 

usprawiedliwienia, w tym spóźnień), 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) zdecydowanie wyróżnia się poważnym traktowaniem obowiązków szkolnych, 

b) godnie reprezentuje szkołę i klasę na forum miasta, 

c) chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły, wykazując się samodzielną inicjatywą  

i aktywnością, 

d) cechuje go nienaganna kultura osobista, 

e) systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne (dopuszcza się do 2 % godzin bez 

usprawiedliwienia, w tym spóźnień), 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 

b) troszczy się o mienie szkolne, 

c) chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły, jednak często nie jest to działanie z jego 

inicjatywy – wymaga poleceń i wskazówek, czasem podejmuje działania samodzielne, 

wykazuje inicjatywę, twórczą postawę, 

d) wyróżnia się kulturą osobistą, właściwą postawą wobec nauczycieli, pracowników 

Zespołu, koleżanek i kolegów, 

e) jest koleżeński, uczciwy, zdyscyplinowany, prawdomówny, nie odmawia pomocy innym, 

nie jest obojętny na zło, 

 f) systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne (dopuszcza się 4 % godzin bez 

usprawiedliwienia, w tym spóźnień), 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) wypełnia podstawowe obowiązki szkolne, 

b) nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko na wyraźne 

polecenie nauczyciela, ponadto wymaga kontroli, 

c) poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, koleżanek, kolegów – kultura osobista nie 

budzi zastrzeżeń, raczej stosuje się do poleceń i uwag dotyczących jego postawy uczniowskiej 

i zachowania, 

d) wykazuje najczęściej obojętny stosunek do problemów innych i tego, co dzieje się  

w jego środowisku, jest niesamodzielny, podporządkowany, 
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e) brak systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia lekcyjne (dopuszcza się do 6 % godzin 

bez usprawiedliwienia, w tym spóźnień), 

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który : 

a) wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, 

b) nie przejawia jakiegokolwiek zainteresowania sprawami klasy i szkoły, 

c) niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów, 

d) charakteryzuje się brakiem podstawowych zasad kultury w relacji z innymi, wykazuje brak 

szacunku dla zdrowia własnego i innych, jest arogancki, agresywny, wulgarny, 

e) nadużywa swych uczniowskich praw, ignoruje uwagi, nie wykazuje chęci poprawy, 

wielokrotnie powtarza te same przewinienia, 

f) często ma demoralizujący wpływ na otoczenie (używanie wulgaryzmów, palenie 

papierosów, niszczenie sprzętu szkolnego, picie alkoholu, narkotyki, 

g) wagaruje (dopuszcza się do 8 % godzin bez usprawiedliwienia, w tym spóźnień), 

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) świadomie lekceważy obowiązki szkolne, 

b) ma demoralizujący wpływ na otoczenie (używanie wulgaryzmów, palenie papierosów, 

niszczenie sprzętu szkolnego, picie alkoholu, narkotyki), 

c) wchodzi w konflikt z prawem, 

d) wagaruje (powyżej 8 % godzin bez usprawiedliwienia, w tym spóźnień).  

15.Rada pedagogiczna, po wnikliwej analizie sytuacji i konsultacji z pedagogiem szkolnym, 

może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu 

szkoły przez ucznia, któremu w szkole, co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną 

roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

16.Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,  

a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 

17.Uczeń lub jego rodzice mogą wystąpić poprzez wychowawcę klasy do Dyrektora Zespołu 

z pisemnym wnioskiem, zawierającym uzasadnienie, o podwyższenie przewidywanej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku, jeżeli liczba godzin nieusprawiedliwionych 

ucznia w semestrze nie przekroczyła tygodniowego przydziału zajęć edukacyjnych ucznia.  

18.Wniosek powinien zawierać podaną ocenę z zachowania, o którą ubiega się uczeń oraz 

dokumenty potwierdzające zasadność wniosku (np. zaświadczenie o wolontariacie, pracy w 

organizacjach pozaszkolnych).  

19.Wniosek jest składany w terminie do 3 dni od ustalonej daty podania informacji  

o przewidywanej rocznej ocenie z zachowania.  

20.W przypadku uznania zasadności wniosku, w terminie 7 dni od daty jego złożenia, 

Dyrektor Zespołu lub upoważniony przez niego wicedyrektor poleca wychowawcy klasy 

ponowne ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia.  

21.Wychowawca klasy ponownie ustala przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania ucznia sporządzając protokół zawierający 

1) imię i nazwisko ucznia,  
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2) imię i nazwisko wychowawcy klasy,  

3) ustaloną ocenę zachowania ucznia wraz z pisemnym uzasadnieniem,  

4) datę i podpis nauczyciela.  

Protokół przekazuje wicedyrektorowi Zespołu, który przechowuje go w odrębnej 

dokumentacji szkolnej. 

22.Ustalona ocena zachowania ucznia nie może być niższa od oceny wcześniej 

przewidywanej przez wychowawcę.  

23.Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, gdy ustalona została zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny.  

24.Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

25.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Zespołu 

powołuje komisję, która ustala w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

26.W skład komisji wchodzą:  

1)Dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w Zespole inne stanowisko 

kierownicze - jako przewodniczący komisji,  

2)wychowawca klasy, wskazany przez Dyrektora  nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie,  

3)pedagog,  

4)przedstawiciel samorządu uczniowskiego,  

5)przedstawiciel Rady rodziców.  

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

27.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin 

posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

28.Niespełnienie obowiązku nauki przez młodzież niepełnoletnią podlega egzekucji w trybie 

przepisów o  postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnienie obowiązku 

należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 

50% dni zajęć w szkole. Dyrektor Zespołu kontroluje spełnianie obowiązku nauki. W razie 

nie wypełniania obowiązku nauki Dyrektor informuje o tym fakcie organ samorządu 

terytorialnego zgodnie z miejscem zamieszkania ucznia. 

 

29. Ocena klasyfikacyjna zachowania w okresie kształcenia na odległość uwzględnia w 

szczególności: 
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1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia rozumianym jako udział i aktywność na zajęciach 

prowadzonych zdalnie, systematyczne wykonywanie zadanych prac, wywiązywanie się z 

zadań zleconych przez nauczycieli; 

2) przestrzeganie zasad ustalonych przez szkołę w ramach kształcenia na odległość,                      

w szczególności niezakłócanie zajęć prowadzonych online; 

3)  dbałość o piękno mowy ojczystej na zajęciach zdalnych i w komunikacji elektronicznej  z 

nauczycielami,  kolegami i koleżankami; 

4) dbałość o honor i tradycje szkoły poprzez uczestnictwo w kontynuowanych przez szkołę 

zwyczajach i tradycyjnych działaniach szkoły organizowanych na odległość; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób – przestrzeganie zasad 

zachowania podczas trwającej pandemii w zakresie możliwym do weryfikacji przez 

nauczycieli np. podczas lekcji wychowawczych; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią – np. przestrzeganie zasad zajęć 

lekcyjnych ustalonych przez szkołę, nie udostępnianie kodów i haseł do lekcji 

prowadzonych online; 

7) pomoc kolegom w pokonywaniu trudności w posługiwaniu się technologią informatyczną. 

 

§ 42 

1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz Zespołu, 

2) wzorową postawę, 

3) wybitne osiągnięcia, 

4) dzielność i odwagę, 

5) osiągnięcia w zawodach, konkursach i olimpiadach, 

6) frekwencję, zgodnie z regulaminem Szkolnego Konkursu Frekwencyjnego. 

2. Uczeń promowany z wyróżnieniem otrzymuje nagrodę. 

W przypadku, gdy żaden uczeń w klasie nie uzyskał wymaganej średniej, nagrodą 

wyróżniony jest uczeń z najwyższą średnią ocen. 

 

§ 43 

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej 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.  
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3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny.  

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki, 

2) spełniający obowiązek nauki poza szkołą.  

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

obejmuje obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

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

się oceny z zachowania.  

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z informatyki, wychowania fizycznego i przedmiotów zawodowych praktycznych, 

z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.  

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt.2, 3, i 4.1) przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora Zespołu, 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt.4.2) przeprowadza komisja, 

powołana przez Dyrektora Zespołu, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku 

nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor albo nauczyciel zajmujący w Zespole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniej klasy.  

11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt. 4. 2), oraz jego 

rodzicami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu 

jednego dnia.  

12. Nauczyciel przedmiotu objętego egzaminem poprawkowym  

1) ustala zakres materiału obowiązującego ucznia i przekazuje go za potwierdzeniem 

otrzymania zdającemu, 

2) przygotowuje zestawy egzaminacyjne i przekazuje je przewodniczącemu w terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu. 

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności:  

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt.9, a w przypadku egzaminu 

klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w pkt.4. 2)- skład 

komisji, 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,  
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4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.  

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

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu.  

15. Dla ucznia szkoły nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie 

programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

praktycznych. 

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nk”, co oznacza „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

 

§ 44 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych 

zajęć.  

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się  

w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z informatyki, wychowania fizycznego i przedmiotów zawodowych praktycznych, 

z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

4. Nauczyciel przedmiotu objętego egzaminem poprawkowym  

1) ustala zakres materiału obowiązującego ucznia i przekazuje go za potwierdzeniem 

otrzymania zdającemu najpóźniej w ostatnim dniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych w 

danym roku szkolnym, 

2) przygotowuje zestawy egzaminacyjne i przekazuje je przewodniczącemu w terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu.      

W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor albo inny nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze, jako 

przewodniczący komisji,  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminator,  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, jako członek 

komisji.  

6. Nauczyciel, o którym mowa w pkt.5.2) może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

Dyrektor Zespołu powołuje, jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 
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7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną 

przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, 

w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień. 

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

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

przez Dyrektora Zespołu, nie później niż do końca września.  

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji.  

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły, Rada Pedagogiczna może jeden 

raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.  

11. Rada Pedagogiczna podejmując decyzję o warunkowym promowaniu ucznia bierze 

pod uwagę, czy uczeń przystępując do egzaminu poprawkowego  podjął działanie. 

Tryb postępowania w powyższym przypadku: 

1) Uczeń, o którym mowa powyżej składa podanie do Rady Pedagogicznej o wyrażenie 

zgody na promowanie do klasy wyższej. Rada Pedagogiczna rozpatruje szczegółowo każde 

podanie. Decyzja o promowaniu uwarunkowana jest spełnieniem kryteriów:  

- uczeń musi przystąpić do egzaminu poprawkowego;  

- Rada pedagogiczna analizuje frekwencję ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem danego 

przedmiotu.  

2) W przypadku wyrażenia zgody przez Radę Pedagogiczną na promowanie do klasy 

wyższej ucznia, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego jest on zobowiązany do 

uzupełnienia braków (zakres uzupełnienia braków uczeń uzgadnia z nauczycielem 

przedmiotu).  

3) Wychowawca ucznia, który otrzymał promocję z jedną oceną niedostateczną 

informuje o tym rodziców ucznia oraz organizuje spotkanie rodziców z nauczycielem danego 

przedmiotu w obecności ucznia, w celu omówienia sytuacji. 

 

§ 45 

1. Uczeń przeniesiony z innej szkoły lub klasy jest zobowiązany do uzupełnienia różnic 

programowych w formie i czasie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu. 

2. Jeżeli uczeń nie uzupełni różnic programowych, to musi zdawać egzamin 

uzupełniający różnice programowe. 

3. Termin egzaminu uzupełniającego różnice programowe wyznacza Dyrektor Zespołu 

po uzgodnieniu z nauczycielem danego przedmiotu oraz uczniem i jego rodzicami. 

4. Egzamin uzupełniający różnice programowe składa się z części pisemnej oraz części 

ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, wychowania fizycznego i przedmiotów 

zawodowych praktycznych, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

5. Nauczyciel przedmiotu objętego egzaminem uzupełniającym różnice programowe  
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1) ustala zakres materiału obowiązującego ucznia i przekazuje go za 

potwierdzeniem otrzymania zdającemu, 

2) przygotowuje zestawy egzaminacyjne i przekazuje je przewodniczącemu w 

terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu. 

6. Egzamin uzupełniający różnice programowe przeprowadza komisja powołana przez 

Dyrektora Zespołu. W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor albo inny nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze, jako 

przewodniczący komisji,  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminator,  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, jako członek 

komisji. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu uzupełniającego różnice programowe sporządza się 

protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik 

egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i 

zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień. 

8. Uczeń, który z uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do egzaminu uzupełniającego 

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

terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu. 

9. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej, która może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

10. Jeżeli ostateczną oceną z egzaminu uzupełniającego różnice programowe jest ocena 

niedostateczna, to uczeń nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. 

 

§ 46 

1. Godzinami nieobecności usprawiedliwionej (wpis „U”) są godziny nieobecności 

uczniów usprawiedliwione przez rodziców lub uczniów pełnoletnich, stwierdzające okresową 

niezdolność do nauki z powodu choroby, ważnych spraw rodzinnych lub losowych.  

2. Godzinami nieobecności usprawiedliwionej niewliczanymi do liczby godzin 

opuszczonych (wpis „ZW”) są godziny nieobecności uczniów związane z pracą na rzecz 

szkoły, np.: reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych, na olimpiadach 

przedmiotowych. 

3. Godzinami nieobecności nieusprawiedliwionej (wpis „N”) są godziny nieobjęte treścią 

punktu 1. 

4. Za spóźnienie (wpis „S”) uważa się przybycie ucznia na zajęcia edukacyjne lub 

praktyczne do 10 minut po dzwonku na lekcje. Dłuższe spóźnienie uważa się za godzinę 

nieobecną. 

 

§ 47 

1. Nieprzystąpienie z powodu choroby do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie, klasyfikacyjnego, poprawkowego jest absencją usprawiedliwioną po 

przedstawieniu zwolnienia lub zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niezdolność 

przystąpienia do egzaminu spowodowaną chorobą.  
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2. Zwolnienie lub zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w pkt. 1 należy przedłożyć  

w szkole najpóźniej w dniu egzaminu. 

§ 48 

1. O niemożliwości stawienia się do szkoły z przyczyny z góry wiadomej uczeń lub jego 

rodzice powinni uprzedzić wychowawcę osobiście lub poprzez wysłanie wiadomości w 

dzienniku elektronicznym.  

2. W razie niestawienia się do szkoły, poza przypadkami określonymi w pkt. 1, uczeń lub 

jego rodzice są zobowiązani zawiadomić wychowawcę o przewidywanym czasie jej 

trwania. 

3. W przypadku braku zawiadomienia w ciągu 3 dni ze strony rodziców  o nieobecności 

ucznia w szkole, wychowawca zawiadamia ich o tym fakcie. 

4. Uczeń lub jego rodzice są zobowiązani usprawiedliwić nieobecność na obowiązkowych 

zajęciach edukacyjnych w formie pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości w dzienniku 

elektronicznym w terminie do 14 dni od zaistnienia nieobecności podając precyzyjnie dni 

(godziny) podlegające usprawiedliwieniu. 

5. Nieobecności ucznia mogą być usprawiedliwione również na podstawie: 

1) zwolnienia lekarskiego, 

2) zwolnienia od pielęgniarki szkolnej, 

3) zwolnień z urzędów i instytucji, tj. WKU, Sąd, Policja, Klub Sportowy, itp. 

Każde usprawiedliwienie może obejmować tylko jeden ciągły okres nieobecności.  

6. Wychowawca klasy w przypadku podejrzenia, że przedstawione przez ucznia 

pełnoletniego usprawiedliwienie jest nieuzasadnione, powinien wyjaśnić zaistniałą sytuację.  

 

§ 49 

1. Zwolnienie ucznia z niektórych zajęć dydaktycznych w danym dniu może się odbyć 

na pisemną lub osobistą prośbę rodziców ucznia lub ucznia pełnoletniego określającą rodzaj 

opuszczanych przez ucznia zajęć. Zwolnienie odnotowuje w dzienniku elektronicznym 

wychowawca. 

2. W razie nieobecności wychowawcy klasy zgodę na opuszczenie szkoły wyraża 

wicedyrektor. 

3. Nauczyciel zwalniający ucznia na wycieczkę, zawody, konkursy, olimpiady, itp. jest 

zobowiązany do wpisania stosownej adnotacji w dzienniku elektronicznym.  

 

§ 50 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 

wychowania fizycznego. Zasady zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego reguluje 

Procedura uzyskiwania zwolnień z wykonywania ćwiczeń na zajęciach wychowania 

fizycznego w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie. Procedura jest 

umieszczona na stronie internetowej Zespołu. 

 

§ 51 
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1. Wychowawcy na bieżąco analizują frekwencję uczniów i podejmują konieczne 

działania. O wszystkich planowanych działaniach wychowawca jest zobowiązany 

poinformować rodziców ucznia z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku uczniów 

pełnoletnich wychowawca klasy powiadamia rodziców o podjętych działaniach.  

2. W przypadku, gdy uczeń opuści od początku roku szkolnego bez usprawiedliwienia 60 

godzin lub 5 kolejnych zajęć z danego przedmiotu (godzin lekcyjnych lub bloku zajęć), 

wychowawca klasy jest zobowiązany do wezwania rodziców do szkoły w celu 

przeprowadzenia rozmowy profilaktycznej w obecności pedagoga szkolnego i ustalenia 

sposobów zapobiegania wagarom.  

3. W przypadku, gdy uczeń dalej opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, wychowawca 

klasy składa do Dyrektora Zespołu wniosek o udzielenie nagany (nagana Dyrektora Zespołu) 

lub zawieszenie ucznia w przywilejach ucznia. Nagany udziela Dyrektor Zespołu na forum 

klasy, z wpisem do akt i wezwaniem rodziców do szkoły, a w przypadku uczniów 

pełnoletnich z powiadomieniem rodziców. 

4. W przypadku, gdy uczeń pełnoletni opuszcza bez usprawiedliwienia zajęcia 

edukacyjne po uprzednim udzieleniu w/w kar może zostać skreślony z listy uczniów po 

uprzednio złożonym przez wychowawcę wniosku, który zostaje poddany głosowaniu na 

Radzie Pedagogicznej.  

5. Dyrektor Zespołu może polecić wychowawcy klasy opracowanie planu poprawy 

frekwencji w danej klasie.  

 

§ 52 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny 

klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 39 pkt.10,11.  

2. 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. 

3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych lub branżowych (zawodowych) 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który 

tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych 

celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt.1, nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej i powtarza klasę. Dyrektor ma prawo ustalić indywidualnie  

z uczniem warunki powtarzania przez niego klasy.  

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

roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych  

w szkole danego typu z uwzględnieniem pkt.3 uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej. 

6. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której 

mowa w pkt.5, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 
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7. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

 

§ 53 

1. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie przeprowadza się zgodnie z 

przepisami prawa określającymi szczegółowe zasady przeprowadzania tych egzaminów. 

 

§ 54 

1. Wewnątrzszkolny system oceniania ma charakter otwarty, do analizy uwzględniane 

są: 

1) propozycje zmian zgłoszone przez przewodniczących zespołów 

przedmiotowych, 

2) wnioski z kwestii spornych z punktu widzenia uczniów lub ich rodziców  

zgłoszone przez wychowawców klas, 

3) zastrzeżenia i uwagi Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców. 

2. Rada Pedagogiczna, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, podejmuje uchwały  

o wprowadzeniu zmian do sytemu oceniania. 

3. O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) są 

informowani na zebraniach ogólnych i indywidualnych, w postaci komentarza ustnego 

lub pisemnego do oceny bieżącej lub śródrocznej. W okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły informacje o osiągnięciach i postępach ucznia przekazywane są 

drogą elektroniczną.  

 

§ 54a 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły wprowadza się formę 

kształcenia na odległość, w tym czasie obowiązują „Zasady kształcenia na odległość w 

Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie w okresie czasowego ograniczenia 

jego funkcjonowania”. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają 

charakter przejściowy, wprowadza się je w celu umożliwienia realizacji podstawy 

programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym 

tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania. 

2. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest Dziennik 

Librus Synergia, podstawową platformą edukacyjną jest ZOOM. Szkoła, realizując 

kształcenie na odległość, wykorzystuje również inne platformy internetowe i inne 

alternatywne formy. 

3. Jednostka lekcji właściwej on-line nie może trwać dłużej niż 30 minut. 

4. Nauczyciele są dostępni dla ucznia w godzinach swojej pracy zgodnie z tygodniowym 

planem zajęć, uwzględniając przerwy między poszczególnymi jednostkami lekcyjnymi. W 

czasie pracy organizują spotkania ze swoją z klasą na uzgodnionym portalu, platformie. W 

czasie pozostałych godzin pracy udzielają uczniom konsultacji. 

5. Nauczyciel, planując treści nauczania, jest obowiązany uwzględnić możliwości 

psychofizyczne uczniów w podejmowaniu wysiłku, warunki rodzinne i bytowe dziecka, 

zróżnicowanie zajęć w danym dniu, łączenie naprzemienne kształcenia z użyciem monitorów 

i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 
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6. Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej. Nauczyciel 

określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które zadanie będzie 

podlegało ocenie.  

7. Ocenianie bieżące polega na wystawieniu oceny zgodnie z przyjętą w Szkole skalą stopni,  

z uwzględnieniem w szczególności: co uczeń zrobił dobrze, co wymaga poprawy, a także 

wysiłku wkładanego w wykonanie zadania. Ocenianiu podlegają m.in. 

- praca domowa (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie itp.), 

- udział w dyskusjach on-line, wypowiedź na forum, 

- inne prace, np.: referaty, prezentacje, projekty itp., 

- rozwiązywanie testów, quizów, rebusów itp., 

- wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela, 

- odpowiedź ustna 

- prace projektowe 

8. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie 

zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. Zasady poprawy 

oceny, w tym oceny  

z testu sprawdzającego, powinny być zgodne z zapisami w Statucie Szkoły. 

9. Informacja na temat przeprowadzania prac sprawdzających wiedzę powinna być 

umieszczana odpowiednio wcześniej. Należy określić datę i godzinę rozpoczęcia oraz 

przewidywany czas na jej wykonanie. Pozwoli to uczniom określić, kiedy będą musieli 

korzystać ze środków przekazu elektronicznego.  

10. Uczeń, który nie weźmie udziału w obowiązkowej formie sprawdzania wiedzy i 

umiejętności, jest zobowiązany do zaliczenia w terminie dodatkowym, ustalonym przez 

nauczyciela.  

11. Nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania we wskazanym terminie, traktowane jest 

każdorazowo jako nieprzygotowanie do zajęć. Uczniowi przysługują 2 nieprzygotowania w 

semestrze, trzecie nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną o wadze 2. Zdobyte 

dotychczas nieprzygotowania pozostają ważne. 

12. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach 

na bieżąco w czasie zajęć on-line. 

13. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także 

uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informacje mogą być 

przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem, dostępnych form 

porozumiewania się na odległość. 

14. Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywności ucznia i 

wykonywanych przez niego zadań lub obecności na lekcjach on-line. 

 

Ustala się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych wraz z przypisanymi im 

wagami: 

Forma aktywności Waga 

zdalne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach 6 

zdalna praca klasowa 4 

zdalny sprawdzian 3 

zdalny test 3 

zdalna kartkówka obejmująca nie więcej niż trzy ostatnie tematy zajęć 

edukacyjnych 

2 

zdalna odpowiedź ustna/speech/nagranie 3 

zdalna praca indywidualna/ rozumienie tekstu pisanego/ wypracowanie 2 

zdalna praca grupowa  1 

zdalna praca domowa 2 
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zdalna praca na lekcji 2 

zdalna aktywność/ wypowiedź na forum/ krótki test on-line 1 

zdalny projekt 4 

ocena ndst za nieprzygotowania  2 

zdalne zadanie z wykonaniem 3 

 

W zakresie przedmiotów kształcenia zawodowego nauczyciele w ramach zespołu 

przedmiotowego mogą ustalić dodatkowe sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i 

ewentualne wagi. 

 

                                                                       § 54b 

 

Ustala się warunki i sposoby przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu 

ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

1. Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego: 

 

1) Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. Przez nieobecność rozumie się brak udziału w zajęciach dydaktycznych 

prowadzonych zdalnie (brak logowania na platformę edukacyjną).  

2) Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych 

ucznia  z powodu określonej w ust. 1 - absencji. 

3) Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

4) Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 

lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady 

Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie 

kończy Szkoły. 

5) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza Szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na 

zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych.  

6) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, umożliwiającej porozumiewanie się poprzez ustalony 

komunikator, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno- wychowawczych.  
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7) Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się drogą elektroniczną z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami).  

8) Egzamin klasyfikacyjny składa się z części ustnej. W trakcie egzaminu                               

z informatyki i  zajęć z przedmiotów zawodowych praktycznych uczeń może być 

zobowiązany do wykonania ćwiczeń pod nadzorem nauczyciela prowadzącego dane 

zajęcia edukacyjne i wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych 

lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

9) Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub 

obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora 

Szkoły, który zezwolił  na spełnianie  przez  ucznia  obowiązku  szkolnego  lub  

obowiązku  nauki  poza  szkołą.  W skład komisji wchodzą: 

10)  Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze 

–  jako przewodniczący komisji;  

11nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniej klasy.  

12)Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 10 uzgadnia z uczniem oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 

zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

13) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w miejscu, w którym uczeń 

przystępuje do egzaminu  – w charakterze obserwatorów  rodzice (prawni opiekunowie) 

ucznia. 

14) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  

imiona  i  nazwiska  nauczycieli,  o których mowa  w ust. 10, termin egzaminu 

klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki  egzaminu  

klasyfikacyjnego  oraz  uzyskane  oceny. Do protokołu dołącza się zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

15) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 

16) Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest  

ostateczna,  z zastrzeżeniem pkt 16 oraz § 3 zarządzenia.  

17) Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie 

oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.  

2.Zasady przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności w trybie 

odwoławczym:  

1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić drogą zastrzeżenia do 

Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

Zastrzeżenia  mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
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2) Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć  

edukacyjnych została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  

ustalania  tej  oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian  wiadomości  i  

umiejętności  ucznia, w formie ustnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, umożliwiającej porozumiewanie się poprzez ustalony komunikator,  oraz 

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  

3) Sprawdzian, o którym mowa w pkt. 1 przeprowadza się powołana przez Dyrektora 

komisja w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia 

się z uczniem i jego rodzicom. 

4) W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą:  

Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako 

przewodniczący komisji; 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

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

zajęcia  edukacyjne.  

5) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może 

być  niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

6)  Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej  

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego.  

7) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, 

zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia.  

8) Do protokołu, o którym mowa w pkt 7, dołącza się zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia.  

9) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym  

mowa  w  pkt  2,  w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  

dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  Dyrektora Szkoły. 

10) Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć  edukacyjnych  uzyskanej w wyniku  egzaminu poprawkowego.    

2. Egzamin poprawkowy.   

1) Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z 

jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy.  

2) Egzamin poprawkowy składa się z części ustnej i jest przeprowadzany z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, umożliwiającej 

porozumiewanie się poprzez ustalony komunikator, nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 



53 

 

3) W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego 

przedmiotu. 

4) Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców. 

5) Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

6) 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. 

7) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W 

skład komisji wchodzą:  

Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako 

przewodniczący  komisji; 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek   

komisji.  

8) Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej 

na dzień przed egzaminem poprawkowym. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel 

dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny 

uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia. 

9) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w 

pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w Dyrektorem tej szkoły.  

10) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę 

ustaloną przez komisję.   

11) Do protokołu załącza się zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

12)  Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną  

z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 rozporządzenia. 

13) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września. 

14)  Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji  

i powtarza klasę.  

15) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 2 dni od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli 
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uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

16) W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły 

powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy 

komisji mają zastosowanie przepisy § 2 rozporządzenia. Ocena ustalona przez komisję 

jest ostateczna 

17) Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do 

klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 

programowo wyższej. Rada Pedagogiczna podejmując decyzję o warunkowym 

promowaniu ucznia bierze pod uwagę, czy uczeń przystępując do egzaminu 

poprawkowego  podjął działanie.    

 

 

Rozdział IX 

Przepisy końcowe 

 

§ 56 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej o następującej  treści: 

Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie 

Branżowa Szkoła I stopnia w Garwolinie 

2. Szkoła używa dużej i małej pieczęci, z godłem państwowym w środku i nazwą szkoły                      

w otoku. 

3. Zespół posiada własny sztandar i Ceremoniał szkolny. Ceremoniał szkolny jest odrębnym 

dokumentem, opisuje także organizację świąt państwowych i szkolnych w placówce.  

4. Ustala się Dzień Patrona (tzw. Tadeuszki) – imieniny Tadeusza. 

5. Warunki stosowania sztandaru Zespołu zawarte są w Ceremoniale szkolnym. 

6. Zespół  prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Dokumenty z zakresu działania szkoły udostępnia się w siedzibie Zespołu w godzinach jej 

urzędowania. 

7. Zespół jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne 

przepisy. 

 

§ 57 

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub 

uchwala Statut. 

2. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść Dyrektor Zespołu oraz każdy kolegialny organ 

szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 
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3. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom 

społeczności szkolnej. 

4. Statut szkoły udostępnia się do wglądu w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej 

Zespołu. 

5. Dyrektor Zespołu jest upoważniony, po zmianach do Statutu, do przygotowania tekstu 

jednolitego Statutu. 

6. Dyrektor Zespołu, po przygotowaniu tekstu jednolitego Statutu, jest odpowiedzialny za 

jego upublicznienie społeczności szkolnej. 

7. Tekst jednolity statutu przedkłada się do wglądu organowi prowadzącemu. 

8. Statut szkoły został uchwalony przez Radę Pedagogiczną  15 listopada 2017r. i obowiązuje  

z dniem uchwalenia. 

 

Aktualizacja: 

- zmiana 8 stycznia 2018, tekst jednolity 31 stycznia 2018, 

- zmiana 23 października 2019, tekst jednolity 24 października 2019r., 

- zmiana 25 listopada 2019, tekst jednolity 25 listopada 2019r. 

- zmiana 9 września 2020, tekst jednolity 10 września 2020r. 

 


