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Rozdział 1 

 

Informacje o szkole 

 

 

§ 1. Technikum na podbudowie szkoły podstawowej (nauka trwa pięd lat) oraz technikum na podbu-

dowie gimnazjum (nauka trwa cztery lata), wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych; 

zwane dalej „technikum”, jest szkołą publiczną. 

1. Siedzibą technikum jest budynek mieszczący się w Grudziądzu przy ul. Hoffmanna 1-7. 

2. Organem prowadzącym technikum jest Gmina-Miasto Grudziądz. 

3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy. 

 

§ 2. Technikum na podbudowie szkoły podstawowej, którego ukooczenie umożliwia uzyskanie świa-

dectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a także uzyskanie dyplomu potwierdzają-

cego kwalifikacje zawodowe; kształcące w zawodach: 

1) technik informatyk, 

2) technik elektryk, 

3) technik elektronik, 

4) technik analityk, 

5) technik mechatronik, 

6) technik urządzeo i systemów energetyki odnawialnej. 

 

 

§ 3. Technikum na podbudowie gimnazjum, którego ukooczenie umożliwia uzyskanie świadectwa 

dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a także uzyskanie dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie; kształcące w zawodach: 

1) technik informatyk, 

2) technik elektryk, 

3) technik elektronik, 

4) technik analityk, 

5) technik mechatronik, 

6) technik urządzeo i systemów energetyki odnawialnej. 
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Rozdział 2 

 

Cele i zadania szkoły 

 

 

§ 4. Cele szkoły1: 

1) kształcenie i wychowywanie młodzieży, przygotowanie jej do dalszej nauki i życia we 

współczesnym świecie, 

2) kierowanie samodzielną nauką uczniów, ułatwianie im osiągnięcia jak najlepszych wyni-

ków w nauce, 

3) zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, du-

chowego i fizycznego, 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

5) organizowanie opieki nad dziedmi niepełnosprawnymi, 

6) umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, języ-

kowej i religijnej, 

7) akcentowanie zasad bezpieczeostwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. 

 

§ 5. Zadania szkoły: 

1. W sferze dydaktycznej: 

1) ciągłe podnoszenie jakości pracy nauczycieli i szkoły, 

2) upowszechnienie wiedzy i umiejętności informatycznych, jako jeden z podstawowych ce-

lów kształcenia, 

3) rozpoznanie i rozwój zainteresowao uczniów, stwarzanie warunków do indywidualnego 

rozwoju, 

4) dostosowanie kształcenia zawodowego do wymogów rynku pracy. 

2. W sferze wychowawczej: 

1) rozwijanie kultury osobistej ucznia; ukształtowanie ucznia wrażliwego, tolerancyjnego, 

odpowiedzialnego za siebie i innych, 

2) pogłębienie świadomości patriotycznej, szacunku do symboli i tradycji narodowych, 

3) przygotowanie ucznia do rozwiązywania problemów osobistych i społecznych, 

4) wspieranie zachowao sprzyjających zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi fizycznemu 

ucznia. 

                                                             
1
zgodnie z art. 98 ust.1 pkt 4 oraz ust. 4 Prawa oświatowego  z 14 grudnia 2016 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf
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3. W sferze opiekuoczej: 

1) z zapewnienie opieki pedagogicznej i psychologicznej, 

2) zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeostwa i akceptacji na terenie klasy i szkoły, 

3) poszerzenie oferty zajęd pozalekcyjnych - umożliwienie uczniom spędzania wolnego cza-

su zgodnie z ich zainteresowaniami i oczekiwaniami, 

4) otoczenie szczególną opieką uczniów z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej oraz nad dziedmi niepełnosprawnymi. 

 

§ 6.Szczegółowe zadania szkoły w sferach: dydaktycznej, wychowawczej i opiekuoczej precyzuje przy-

jęty na dany rok szkolny program wychowawczo-profilaktyczny2. 

 

 

 

Rozdział 3 

 

Organy szkoły 

 

 

§ 7. Organami Technikum są3: 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 

1. Każdy z organów szkoły działa samodzielnie i zgodnie ze swoimi kompetencjami, współdziała 

z pozostałymi dla pełnej realizacji statutowych zadao szkoły. 

 

§ 8. Dyrektor w szczególności: 

1) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofi-

zycznego przez aktywne działania prozdrowotne, 

3) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 

                                                             
2
zgodnie z art. 26 Prawa Oświatowego z 14 grudnia 2016 

3
zgodnie z art. 98 ust.1 pkt 5 Prawa oświatowego z 14 grudnia 2016 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf
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4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialnośd za ich 

prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą 

obsługę szkoły, 

5) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych, 

6) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli, w organizowa-

niu praktyk pedagogicznych. 

 

§ 9. 1. Dyrektor może w drodze decyzji skreślid ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w 

Statucie Szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnię-

ciu opinii samorządu uczniowskiego. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych 

pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania pracowników, 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych, 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dotyczących od-

znaczeo i innych wyróżnieo dla pracowników szkoły. 

3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadao współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i 

Samorządem Uczniowskim. 

4. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i Powiatową Radą Rynku Pracy w 

Grudziądzu, może zlikwidowad lub wprowadzid nowe zawody, w których kształci szkoła. 

5. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku, ogólne wnioski 

wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 

6. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców niezgod-

nych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwał dyrektor niezwłocznie zawiadamia 

organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchy-

la uchwałę w razie stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.  

7. Dyrektor odpowiedzialny jest za całośd funkcjonowania szkoły, w tym w szczególności za za-

pewnienie warunków organizacyjnych sprzyjających pełnej realizacji zadao dydaktycznych, wy-

chowawczych i opiekuoczych szkoły. 

8. Dyrektor stwarza warunki do działania w szkole organizacji, w szczególności organizacji har-

cerskich, których celem statutowym jest działalnośd wychowawcza i wzbogacanie form działal-

ności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuoczej. 
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9. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego: ustala długośd 

przerw międzylekcyjnych, organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posił-

ków na terenie szkoły. 

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

dao. 

11. Dyrektor po zakooczeniu zajęd dydaktycznych i przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 

sporządza informację o działalności szkoły, w tym wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego i przekazuje je Radzie Pedagogicznej.  

1) powyższe informacje zawarte w danych o realizacji zadao statutowych szkoły, powinny 

zawierad przede wszystkim: 

a) wyniki nauczania ustalone na podstawie wyników klasyfikacji egzaminów zewnętrz-

nych,  

b) informacje o skuteczności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej 

uczniom przez szkołę, 

c) informacje o skuteczności działao wychowawczych i profilaktycznych podejmowa-

nych przez szkołę, 

d) informacje o wynikach kształcenia specjalnego, 

e) przykłady podejmowanych działao w ramach wolontariatu, 

f) informacje o podejmowanych działaniach w ramach doradztwa zawodowego, 

g) informacje o wymiarze pomocy materialnej udzielanej uczniom. 

2) ocenę realizacji zadao statutowych szkoły w odniesieniu do prawa oświatowego i jego 

zmian, 

3) ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym: wyniki ewaluacji 

wewnętrznej, kontroli i wspomagania realizowanego w ramach nadzoru pedagogiczne-

go, 

4) wyniki analizy skarg i wniosków przyjmowanych przez dyrektora, 

5) wyniki kontroli podejmowanych przez instytucje zewnętrzne. 

12. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy szkoły przekazywane na pi-

śmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu. 

13. Dyrektor jest organem jednoosobowym, w zakresie swoich kompetencji4 wydaje zarządze-

nia. 

 

                                                             
4
szczegółowe kompetencje dyrektora określa art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe”  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf
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§ 10. W czasie nieobecności dyrektora w pracy jego uprawnienia i obowiązki przejmuje wyznaczony 

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

wskazany jako drugi.  

1. Zastępujący wicedyrektor wykonując czynności z zakresu kompetencji dyrektora korzysta  

z pieczątki o treści „wz. Dyrektora: Imię i Nazwisko osoby zastępującej.” 

 

§ 11. Rada Pedagogiczna technikum, zwana dalej „radą pedagogiczną” jest kolegialnym organem 

szkoły5 w zakresie zadao statutowych szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3. Rada pedagogiczna obraduje na zebraniach.  

1) zebrania mogą byd organizowane z inicjatywy: 

a) przewodniczącego rady pedagogicznej, 

b) organu nadzoru pedagogicznego, 

c) organu prowadzącego szkołę, 

d) co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowie-

dzialny za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z re-

gulaminem rady. 

5. Rada pedagogiczna działa w ramach kompetencji stanowiących i opiniujących, które szczegó-

łowo określa ustawa6. 

6. W ramach kompetencji stanowiących rada pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie za-

twierdzania planów pracy szkoły, wyników klasyfikacji i promocji uczniów oraz wniosków o 

skreślenie uczniów z listy uczniów szkoły. 

7. Rada pedagogiczna odpowiada za jakośd pracy szkoły i w tym zakresie opiniuje realizowane 

w szkole zestawy programów nauczania oraz obowiązujące w szkole zestawy podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów dwiczeniowych. 

8. Obowiązkiem rady pedagogicznej jest doskonalenie pracy szkoły i w tym zakresie po przyję-

ciu rocznej informacji dyrektora o pracy szkoły ustala wnioski dotyczące doskonalenia pracy 

szkoły7, a także zatwierdza organizację doskonalenia nauczycieli. 

9. Rada pedagogiczna deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora szkoły oraz przedstawiciela do zespołu powołanego przez 

                                                             
5
zgodnie z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe” 

6
art. 70 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe”  

7
art. 70 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe” 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf
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Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pra-

cy wystawionej przez dyrektora, a także wydaje opinie w sprawie kandydatów na stanowiska 

kierownicze w szkole oraz opiniuje wnioski dyrektora w sprawie odznaczeo, nagród i innych 

wyróżnieo dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników szkoły. 

10. Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu rady pedagogicznej Zespołu Szkół 

Technicznych”, który określa: 

1) organizację zebrao, 

2) sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania, 

3) sposób dokumentowania działao rady pedagogicznej, 

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

11. Rada pedagogiczna realizuje kompetencje rady szkoły określone w ustawie8. 

12. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy członków, 

1) dyrektor szkoły wstrzymuje wykonywanie uchwał z zakresu kompetencji stanowiących, 

niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor nie-

zwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedago-

giczny. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

13. Zebrania rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każ-

dym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakooczeniu rocznych 

zajęd dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb, 

1) zebrania rady pedagogicznej są organizowane również w celach szkoleniowych, 

2) zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w sposób określony w regulaminie, 

3) osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu rady, które mogą naruszad dobra osobiste uczniów lub 

ich rodziców(*), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki. 

 

§ 12. Rada Rodziców technikum zwana dalej „radą rodziców” jest organem kolegialnym szkoły, który 

reprezentuje ogół rodziców uczniów w danym roku szkolnym. 

1. Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów są rady oddziałowe rodziców. 

2. Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowa-

dzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców”. 

3. Rada rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich dzia-

łaniach szkoły. 

                                                             
8
art. 82 ust.2 z dnia 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe” 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf
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4. Rada rodziców wspiera działalnośd statutową szkoły. 

5. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określone w ustawie9. 

6. Rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną dokonuje diagnozy potrzeb i proble-

mów występujących w danej społeczności szkolnej, uchwala program wychowawczo-

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

7. Rada rodziców występuje do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

8. Rada rodziców deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandy-

data na stanowisko dyrektora szkoły oraz przedstawiciela do zespołu powołanego przez Kujaw-

sko-Pomorskiego Kuratora Oświaty rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy wy-

stawionej przez dyrektora.  

9. Szkoła zapewnia radzie rodziców wyposażenie niezbędne do dokumentowania jej działania, 

dostęp do komunikacji z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny oraz miejsce na stronie in-

ternetowej szkoły.  

10. Dokumentacja rady rodziców jest przechowywana w szkole. 

 

§ 13. Samorząd Uczniowski technikum zwany dalej „samorządem uczniowskim” jest kolegialnym or-

ganem szkoły reprezentującym ogół uczniów szkoły w danym roku szkolnym.  

1. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa „Regulamin samo-

rządu uczniów technikum” uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i po-

wszechnym. 

2. Samorząd uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole oraz tworzy wa-

runki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami, a także inicjuje działania służące wsparciu 

uczniów i rozwiązywaniu ich problemów. 

3. Szczegółowe prawa samorządu uczniowskiego określone w ustawie10. 

4. Samorząd uczniowski działa pod opieką nauczyciela „opiekuna samorządu”. 

5. Dyrektor w drodze zarządzenia określa termin i tryb opiniowania wyboru opiekuna samo-

rządu oraz jego zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnieo. 

6. Samorząd może przedstawiad radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrekto-

rowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły11. 

 

                                                             
9
art. 84 ustawy z 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe” 

(*) w niniejszym statucie przez „rodziców” rozumie się rodziców lub opiekunów prawnych, lub osoby sprawują-
ce pieczę zastępczą nad uczniem 

10
art. 85 ust.5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe” 

11
art. 85 ust.5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe”  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf
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§ 14. Organy szkoły działają samodzielnie, na podstawie i w granicach prawa. 

1. Działalnośd organów szkoły jest jawna o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 

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

3. Dyrektor w drodze zarządzenia określa zasady przekazywania informacji pomiędzy organami 

szkoły z uwzględnieniem sposobu wewnątrzszkolnego publikowania uchwał organów kolegial-

nych szkoły o ile ich treśd jest jawna. 

4. Dyrektor co najmniej dwa razy w roku organizuje wspólne spotkanie przedstawicieli orga-

nów kolegialnych szkoły. 

 

§ 15. W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły, obowiązkiem tych organów jest dąże-

nie do jego rozstrzygnięcia w trybie mediacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych 

organów. 

1. Organy uczestniczące w mediacjach zobowiązane są do sporządzenia protokołu ze spotkania 

negocjacyjnego. 

2. Sprawy sporne między organami szkoły rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron kon-

fliktu.  

3. W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, mediatorem sporu jest osoba wskazana 

przez organ prowadzący. 

 

 

 

Rozdział 4 

 

Organizacja pracy szkoły 

 

 

§ 16. Szkoła jest jednostką feryjną. Terminy rozpoczynania i kooczenia zajęd dydaktyczno-

wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepi-

sy.12 

1. Dyrektor biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły w uzgodnieniu 

ze środowiskiem szkolnym ustala dodatkowe dni wolne od zajęd szkolnych. 

2. W terminie do 30 września dyrektor publikuje na stronie internetowej szkoły kalendarz organi-

zacji roku szkolnego, w tym wykaz  dodatkowych dni wolnych od zajęd dydaktycznych. 

                                                             
12

Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.z 2017 r. poz. 1603, z r. 2019 poz. 318, 1093) 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001603/O/D20171603.pdf
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3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

4. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca, któremu dyrektor powierzył funkcję wycho-

wawcy. 

5. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane  w systemie 

klasowo-lekcyjnym prowadzone pięd dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.  

6. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się o godz. 8:00. 

7. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się w oddziałach, grupach oddziałowych 

i międzyoddziałowych, zespołach oraz  indywidualnie. 

8. Podział zajęd dydaktyczno-wychowawczych realizowanych w oddziałach, grupach oddziałowych 

i międzyoddziałowych, zespołach oraz indywidualnie określa arkusz organizacyjny szkoły.  

9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

1) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęd edukacyjnych w czasie 

nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas 

trwania zajęd edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęd.13 

10. Przerwy międzylekcyjne trwają od 5 do 10 minut  a przerwa umożliwiająca uczniom spożycie 

posiłku na ternie szkoły trwa 20 minut. 

11. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego są realizowane w formie zajęd klasowo-lekcyjnych 

lub zajęd do wyboru przez uczniów do których organizacji zastosowanie mają odrębne przepi-

sy.14 

12. W uzgodnieniu z rodzicami, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą odbywad się także w for-

mie wyjśd grupowych uczniów,  których organizację określają odrębne przepisy15 oraz określona 

przez dyrektora w drodze zarządzenia procedura wyjśd poza teren szkoły. 

13. W uzgodnieniu z rodzicami, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą odbywad się także w for-

mie krajoznawstwa i turystyki, w tym za granicę. 

14. Formami krajoznawstwa i turystyki są: 

1) wycieczki przedmiotowe  inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia 

programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów, 

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, w których 

udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwa-

nia się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otacza-

jącym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce, 

                                                             
13

§ 10 rozporządzenia z dnia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 

(Dz.U. z 2019 r. poz.502) 
14

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęd 

wychowania fizycznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1322) 
15

Rozporządzenie MEN z dnia 2 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły 

placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055) 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000502/O/D20190502.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000502/O/D20190502.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001322/O/D20171322.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001322/O/D20171322.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001055/O/D20181055.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001055/O/D20181055.pdf
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3) specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne w których udział wymaga od 

uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania 

się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywnośd 

turystyczną, fizyczną lub długodystansowośd na szlakach turystycznych.  

15. Podstawy prawne organizacji zajęd dydaktyczno-wychowawczych w formie krajoznawstwa i tu-

rystki określają odrębne przepisy16 oraz ustalona przez dyrektora w drodze zarządzenia proce-

dura organizacji wycieczek szkolnych. 

 

 

§ 17. Dyrektor na dany rok szkolny opracowuje organizację pracy szkoły 17 z uwzględnieniem  danych 

zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym oraz decyzji organu prowadzącego podjętych w in-

nym trybie.  

2. Organizacja pracy szkoły na dany rok szkolny  zawiera w szczególności: 

1) przydział uczniów do danych oddziałów, grup i zespołów dla których zaplanowano zaję-

cia dydaktyczno-wychowawcze, 

2) organizację zajęd dydaktyczno-wychowawczych przewidzianych w arkuszu organizacyj-

nym, 

3) organizację kształcenia w zawodzie w tym organizację praktycznej nauki zawodu, 

4) przydział zajęd dydaktyczno-wychowawczych, rewalidacyjnych, terapeutycznych i spe-

cjalistycznych realizowanych z uczniem indywidualnie, 

5) przydział wychowawców do oddziałów, 

6) organizację pracy pedagoga szkolnego, 

7) organizację biblioteki szkolnej, 

8) organizację pracy pracowników obsługi i administracji, 

9) organizację opieki medycznej nad uczniami. 

3. Podstawą  organizacji pracy szkoły jest tygodniowy rozkład zajęd edukacyjnych dla poszcze-

gólnych oddziałów, grup oddziałowych, zespołów i uczniów oraz organizacja kształcenia w 

zawodzie. 

4. Szczegółowe zasady organizacji pracy szkoły określają odrębne przepisy. 18 

 

                                                             
16

Rozporządzenie MEN z dnia 2 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły  

placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055) 
17

Organizacja pracy szkoły o której mowa w art. 70 ust. 2 pkt 1 Prawa oświatowego jest pojęciem szerszym niż arkusz organizacyjny. Prawo 
nie wskazuje co opiniuje rada pedagogiczna 

18
Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2019  r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 

2019r.poz.502) 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001055/O/D20181055.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001055/O/D20181055.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000502/O/D20190502.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000502/O/D20190502.pdf
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§ 18   Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego to ogół działao podejmowanych przez szkołę 

w celu przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy, dokonywania racjonalnych wyborów ży-

ciowych, w oparciu o właściwą samoocenę i rzetelną informację. 

1. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest udzielanie uczniom wszech-

stronnej pomocy w wejściu na rynek pracy lub wyborze dalszego kierunku kształcenia zawodo-

wego. 

2. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego  realizowany jest poprzez: 

1) prowadzenie grupowych zajęd obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego, 

2) prowadzenie grupowych zajęd aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego 

planowania kariery i podjęcia roli zawodowej, 

3) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie: 

a) wykorzystania posiadanych uzdolnieo i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadao 

zawodowych, 

b) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób  z niepełnosprawnością w 

życiu zawodowym, 

c) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i 

dla uczniów niedostosowanych społecznie. 

4) upowszechnianie informacji o aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniu na pracow-

ników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz dostępnych stypendiach i sys-

temach dofinansowania kształcenia, 

5) prowadzenie wolontariatu umożliwiającego rozpoznanie środowisk pracy, 

6) współpracę z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowe-

go, w szczególności z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

3. Koordynatorem doradztwa zawodowego w szkole jest pedagog szkolny. 

4. Koordynator doradztwa zawodowego na każdy rok szkolny opracowuje program realizacji do-

radztwa zawodowego. 

5. Tryb przyjęcia do realizacji programu doradztwa zawodowego określają odrębne przepisy19.  

 

§ 19. Szkolny wolontariat20. 

1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w celu zapoznawania uczniów z 

ideą wolontariatu jaką jest dobrowolna i bezinteresowna pomoc innym. 

                                                             
19

Art. 26a ust. 2 Prawa ośw.,Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego  (Dz.U. z 2019 r. poz.325)  
20

Zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 21) Prawa oświatowego 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf
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2. Zadaniem organizacji i realizacji działao w zakresie wolontariatu jest rozwijanie u uczniów postaw 

życzliwości i otwartości na potrzeby innych. 

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

uczniowskiej na terenie szkoły lub poprzez koordynowanie udziału uczniów  w działaniach organi-

zacji pozarządowych i instytucji. 

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

1) nawiązuje współpracę z wybranymi i uzgodnionymi z radą rodziców organizacjami 

i instytucjami, 

2) zgłasza podmiotom i instytucjom udział ucznia do pracy jako wolontariusza po uzyskaniu 

pisemnej zgody jego rodziców, 

3) pełni pieczę nad wolontariuszami zgłoszonymi spośród uczniów przez szkołę. 

5. Zadania, o których mowa w ust. 4 wykonuje szkolny koordynator wolontariatu uczniów wskazy-

wany przez dyrektora.  

6. Udział uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu organizowanych przez szkołę wymaga zgody 

ich rodziców i odbywa się pod nadzorem nauczycieli. 

7. Rada pedagogiczna w porozumieniu z samorządem uczniowskim określi w drodze uchwały sposób 

dokumentowania aktywności społecznej uczniów w formie wolontariatu oraz kryteria uzyskiwania 

wpisu na świadectwie potwierdzającego tę aktywnośd.21 

 

§ 20 Biblioteka szkolna22 

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

formacji, a także miejsca samodzielnej pracy uczniów, w tym odrabiania zadao domowych. 

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

3. Z biblioteki mogą korzystad: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów 

uczęszczających do szkoły. 

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

cze (materiały audiowizualne, programy komputerowe). 

5. Do zbiorów bibliotecznych należą: 

1) programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały dwiczeniowe, 

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

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

                                                             
21

Patrz art. 85 ust. 6 oraz art. 134 ust. 2 pkt 4 b, Art. 140 ust.3 pkt 5b, Art. 143 ust. 3 pkt 4b Prawa oświatowego  
22

Zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 23) Prawa oświatowego 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf
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4) wydawnictwa informacyjne i albumowe, 

5) czasopisma dla młodzieży, 

6) czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, 

7) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne, 

8) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, 

9) zbiory multimedialne, 

10) materiały regionalne i lokalne odpowiednie dla siedziby szkoły. 

6. Biblioteka szkolna współpracuje z: 

1) uczniami w zakresie: 

a) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowao czytelniczych uczniów, 

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

c) rozbudzania u uczniów szacunku do podręczników i odpowiedzialności za ich wspólne 

użytkowanie, 

d) organizowania pomocy w odrabianiu zadao domowych. 

2) nauczycielami w zakresie: 

a) udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych 

i materiałów dwiczeniowych, 

b) udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych, 

c) przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów. 

3) rodzicami w zakresie: 

a) wyposażenia uczniów objętych kształceniem specjalnym w bezpłatne podręcznik do-

stosowane do ich niepełnosprawności,23 

b) przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów, 

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

zwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży. 

7. Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, radą rodziców, innymi bibliotekami oraz instytu-

cjami kulturalno-oświatowymi w zakresie organizowania lekcji bibliotecznych oraz wymiany ksią-

żek, materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych. 

8. Prawa i obowiązki czytelników określa dyrektor  w uzgodnieniu z  nauczycielem bibliotekarzem  

w drodze zarządzenia. 

9. W ramach biblioteki funkcjonuje czytelnia z wielostanowiskowym dostępem do Internetu i mul-

timedialnych programów edukacyjnych. 

                                                             
23

Patrz - § 4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej 

uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. poz. 1342) 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001342/O/D20191342.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001342/O/D20191342.pdf
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10. Biblioteka nie rzadziej niż co cztery lata przeprowadza inwentaryzację księgozbioru 

z uwzględnieniem przepisów o bibliotekach. 

 

 

Rozdział 5 

 

Kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego 

 

§ 21 Organizacja zajęd edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego 
 
1. Działalnośd edukacyjna szkoły w zakresie kształcenia w danym zawodzie  jest określona w szkol-

nym programie nauczania tego zawodu, który  uwzględnia wszystkie elementy podstawy progra-

mowej kształcenia w zawodach oraz korelację kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego.24 

2. Efekty kształcenia uczniowie osiągają w toku realizacji obowiązkowych zajęd teoretycznych 

przedmiotów zawodowych oraz zajęd realizowanych w formie praktycznej nauki zawodu.  

3. Szkoła organizuje przygotowanie uczniów do nabycia dodatkowych uprawnieo zawodowych 

w zakresie wybranych zawodów, dodatkowych umiejętności zawodowych lub kwalifikacji rynko-

wych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.25 

4. Szkoła zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym technologii 

i technice stosowanej w zakresie technikum na podbudowie szkoły podstawowej w zawodach 

technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk, technik analityk, technik mechatronik 

oraz do roku 2023 w zakresie wygaszanego technikum na podbudowie gimnazjum w zawodach 

technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk, technik analityk, technik mechatronik, 

technik urządzeo i systemów energetyki odnawialnej, aby zapewniad uzyskanie wszystkich efek-

tów kształcenia wymienionych w podstawach programowych kształcenia w tych zawodach. 

5. Szkoła zapewnia dostęp do pomieszczeo dydaktycznych z wyposażeniem odpowiadającym tech-

nologii i technice stosowanej w zawodach wymienionych w § 21 pkt. 4,w Centrum Kształcenia Za-

                                                             
24

Tryb dopuszczania do użytku szkolnego programu nauczania zawodu określa art. 22a ustawy o systemie oświaty i nie jest materią doregu-

lowania w statucie szkoły. 

25
Patrz § 4 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania  
 przygotowanie uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych związanych z nauczanym zawodem, o których mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 4, 
 przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, związanej z na-

uczanym zawodem, 
 przygotowanie uczniów do uzyskania dodatkowych uprawnieo zawodowych przydatnych do wykonywania nauczanego zawodu,  

 realizację zajęd uzgodnionych z pracodawcą, dla których  treści nauczania ustalone w formie efektów kształcenia są przydatne do 
wykonywania nauczanego zawodu. 

file:///E:\Statut_Szkoly\X-za�%2035-Dodatkowe%20kwalifikacje.docx
file:///E:\Statut_Szkoly\X-U-ZSKR.pdf
file:///E:\Statut_Szkoly\X-U-ZSKR.pdf
file:///E:\Statut_Szkoly\X-za�%2035-Dodatkowe%20kwalifikacje.docx
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wodowego w Grudziądzu, aby zapewniad uzyskanie wszystkich efektów kształcenia wymienionych 

w podstawach  programowych kształcenia w tych zawodach.26 

6. Szkoła podejmuje działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego po-

trzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, 

możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania 

przedwczesnemu kooczeniu nauki. 

7. Szczegółowe warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym kwalifikacje osób realizujących 

zajęcia teoretyczne  z zakresu kształcenia zawodowego określają odrębne przepisy.27 

 

§ 22 Szczegółowa organizacja praktycznej nauki zawodu. 

1. Szkoła zapewnia uczniom nabywanie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania 

zadao zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.  

2. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w formie zajęd praktycznych i praktyk zawodowych. 

3. Szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez ucznia podczas praktycznej 

nauki zawodu oraz wymiar godzin tych zajęd określa szkolny program nauczania danego zawodu 

uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodzie. 

4. Zajęcia praktycznej nauki zawodów wymienionych w § 21 pkt. 4 realizowane są w formie:  

a) zajęd praktycznych realizowanych w szkolnych pracowniach i warsztatach przez nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu, 

b) zajęd praktycznych organizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu reali-

zowanych przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w CKZ. 

5. Uczeo w uzgodnieniu z dyrektorem może realizowad praktyczną naukę zawodu w formie stażu 

uczniowskiego. 

6. Dyrektor w drodze zarządzenia określa na dany rok szkolny: 

1) harmonogram zajęd praktycznych, w tym praktyk zawodowych  dla danego zawodu, 

2) regulamin zajęd praktycznych i praktyk zawodowych zawierający zadania szkoły oraz zadania 

zakładu pracy, 

3) terminy i tryb powiadamiania uczniów o warunkach odbywania zajęd praktycznych i praktyk 

zawodowych, 

                                                             
26

Zgodnie z § 14. 1. Rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 r.  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502)  - w  szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, w uzasadnionych przypadkach, poszczególne za-
jęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie mogą byd prowadzone w innych jednostkach organizacyjnych, w szczególności  szko-
łach wyższych, centrach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia zawodowego, u pracodawców i w indywidualnych gospodar-
stwach rolnych, oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką.  

27
Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadao kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego  oraz 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 316) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 16 maja 2019 r.  w sprawie 
podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wy-
branych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 991) 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000502/O/D20190502.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000502/O/D20190502.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000502/O/D20190502.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000502/O/D20190502.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000502/O/D20190502.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000316/O/D20190316.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000316/O/D20190316.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000991
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000991
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000991
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000991
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4) warunki uzyskania pozytywnej oceny przez uczniów z zajęd praktycznych i praktyk zawodo-

wych.    

7. Szczegółowe warunki organizacji praktycznej nauki zawodu określają odrębne przepisy.28 

 

§ 23 Organizacja pracowni szkolnych, w szczególności pracowni dwiczeo praktycznych, pracowni sy-

mulacyjnych dla realizacji zajęd praktycznych. 

1. Szkoła dysponuje pracowniami do nauczania przedmiotów zawodowych. 

2. Opiekę nad pracowniami pełnią wyznaczeni przez Dyrektora szkoły nauczyciele. 

3. Dyrektor szkoły w drodze zarządzenia określa „Regulamin pracowni”, z uwzględnieniem zasad  

bezpieczeostwa i higieny pracy uczniów, zabezpieczenia sprzętu przed zniszczeniem oraz za-

chowania porządku. 

Rozdział 6 
 

Nauczyciele i pracownicy szkoły 
 

§ 24    1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. 

2. Nauczycieli zatrudnia się na stanowiskach pracy29: 

1) nauczyciel, 

2) nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych, 

3) nauczyciel praktycznej nauki zawodu, 

4) pedagog szkolny, 

5) bibliotekarz. 

3. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach30: 

1) główny księgowy, 

2) sekretarz szkoły, 

3) kierownik gospodarczy, 

4) zakładowy społeczny inspektor pracy, 

5) pracownicy administracji, 

6) pracownicy obsługi. 

4. W szkole utworzono dwa stanowiska wicedyrektora. 

5. W szkole utworzono stanowisko kierownika szkolenia praktycznego. 

 

                                                             
28

Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r. poz. 391)  

 
29

W przypadku nauczycieli katalog możliwych stanowisk nauczycieli wynika z art. 42 ust. 3 oraz stanowiska niewymienione w ust. 3  
o których mowa w ust. 7  Karty Nauczyciela. 

30
 Do nazw stanowisk pracowników administracji i obsługi zastosowanie ma Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w 

sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936,poz. 2437 ) – Dział V w załączniku nr 1. 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000391/O/D20190391.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19820030019/U/D19820019Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19820030019/U/D19820019Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000936/O/D20180936.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002437/O/D20182437.pdf
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§ 25 1. Nauczyciel realizuje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuocze zadania szkoły, zgodnie z jej 

charakterem określonym w statucie i odpowiada za jakośd jej pracy, w tym wyniki pracy dy-

daktyczno-wychowawczej i sposób sprawowania opieki nad uczniami w zakresie powierzo-

nych mu  zadao, odpowiedzialności i uprawnieo. 

2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich 

zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w dorastaniu i osiąga-

niu dojrzałości. 

3. Do zakresu zadao nauczycieli należy w szczególności:  

1) realizowanie programów pracy szkoły  w czasie  powierzonych mu do realizacji zajęd edu-

kacyjnych, 

2) zapewnienie uczniom bezpieczeostwa w czasie każdych zajęd organizowanych przez szko-

łę, w tym zakresie: 

a) systematyczne kontrolowanie miejsc w których przebywają uczniowie pod 

względem bezpieczeostwa i higieny pracy, 

b) sumienne pełnienie wyznaczonych dyżurów, 

c) bezwzględne przestrzeganie regulaminów pracowni,  zasad organizacji wycie-

czek i innych przepisów o organizacji pracy szkoły i zapewnienia bezpiecznych i 

higienicznych warunków pracy. 

3) systematyczne prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u uczniów 

przyczyn trudności w uczeniu się, szczególnych uzdolnieo oraz przyczyn problemów w 

komunikacji, 

4) bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów 

zgodnie z przyjętymi przez szkołę zasadami oceniania wewnątrzszkolnego, 

5) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach oraz podejmowanie czyn-

ności wyjaśniających przyczyny nieobecności, 

6) systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, 

7) komunikowanie się z rodzicami w sprawach nauki oraz zachowania uczniów, 

8) wspieranie uczniów w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, a także problemów oso-

bistych, 

9) organizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

10) opieka nad powierzonymi salami lekcyjnymi oraz troska o znajdujący się w nich sprzęt i 

wyposażenie. 

4. Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego pod-

noszenie i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestni-
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czenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w szkole i przez instytucje wspomaga-

jące szkołę. 

 

§ 26  1.  Nauczyciel pełniący funkcję wychowawcy opiekuje się uczniami w powierzonym mu oddziale  

i jest ich rzecznikiem w środowisku szkolnym. 

2. Do zakresu zadao nauczyciela wychowawcy należy w szczególności: 

1) opieka nad oddziałem i prowadzenie planowej pracy wychowawczo-profilaktycznej z 

wychowankami, 

2) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie i  koordynowanie re-

alizowanych przez nich działao dydaktyczno-wychowawczych, 

3) współdziałanie ze specjalistami w celu rozpoznawania i zaspakajania indywidualnych 

potrzeb wychowanków, 

4) utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o 

postępach dzieci oraz działaniach podejmowanych przez szkołę, 

5) włączanie rodziców w realizację programów pracy szkoły w tym w szczególności we 

wszystkie działania wychowawczo-profilaktyczne oraz bezpieczeostwa uczniów i ochro-

ny ich zdrowia, 

6) kontrolowanie obecności wychowanków na zajęciach, podejmowanie czynności wyja-

śniających przyczyny nieobecności oraz inicjowanie egzekucji administracyjnej wobec 

uczniów nie realizujących obowiązku szkolnego, 

7) przygotowanie i prowadzenie spotkao z rodzicami, 

8) prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasowego. 

3. Wychowawca otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków, 

a także planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowe-

go integrujące oddział klasowy. 

 
§ 27  1.  Nauczyciel bibliotekarz organizuje pracę biblioteki jako interdyscyplinarnej pracowni wspie-

rającej działalnośd dydaktyczno-wychowawczą i opiekuoczą szkoły. 

2.  Do zakresu zadao nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole, 

b) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z 

użyciem różnorodnych źródeł informacji,   

c) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnieo poprzez naukę poszukiwania źró-

deł informacji wykraczających poza program nauczania, 
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d) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc  

w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadao domowych, 

e) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeostwie informacyjnym, 

f) organizowanie zajęd i ekspozycji rozwijających wrażliwośd kulturową 

 i społeczną. 

2) w zakresie prac organizacyjno–technicznych: 

a) gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli 

i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów, podręczników, materia-

łów edukacyjnych i materiałów dwiczeniowych, 

b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami, 

c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 

d) wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów eduka-

cyjnych i materiałów dwiczeniowych, 

e) selekcjonowanie zbiorów, 

f) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadao biblioteki. 

3. Do zadao nauczyciela bibliotekarza związanych z zapewnieniem bezpieczeostwa uczniom 

w czasie zajęd organizowanych przez szkołę należy: 

1) systematyczne kontrolowanie wyposażenia biblioteki i zgłaszanie dyrektorowi awarii 

i uszkodzeo mogących zagrażad bezpieczeostwu uczniów i pracowników, 

2) stwarzanie warunków umożliwiających uczniom bezpieczny pobyt w bibliotece 

i czytelni w czasie przerw, przed lekcjami i po lekcjach, 

3) stwarzanie warunków umożliwiających uczniom odrabianie zadao domowych, 

4) podejmowanie działao opiekuoczych wobec uczniów, zgodnie z potrzebami szkoły. 

 

§ 28  1.  Pedagog szkolny koordynuje wychowawcze działania szkoły, a także organizuje wsparcie 

uczniów, którzy ze względu na problemy rozwojowe, zdrowotne, socjalne i inne potrzebują 

pomocy.  

2. Do zakresu zadao pedagoga szkolnego należy: 

1) prowadzenie badao i działao diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidu-

alnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w 

celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowao i uzdolnieo uczniów oraz 

przyczyn niepowodzeo edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 

barier i ograniczeo utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu  

szkoły, 
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2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wy-

chowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo 

uczniów w życiu  szkoły, 

3) podejmowanie działao z zakresu profilaktyki uzależnieo i innych problemów młodzieży, w 

tym zakresie organizowanie spotkao z przedstawicielami zewnętrznych podmiotów, ta-

kich jak Centrum Profilaktyki Uzależnieo i innych, 

4) inicjowanie i prowadzenie działao mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzyso-

wych, 

5) prowadzenie zajęd przede wszystkim o charakterze profilaktyki pierwszorzędowej - pro-

mocja zdrowego stylu życia, uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, 

ukazanie alternatywy w stosunku do zachowao ryzykownych i problemowych, 

6) koordynowanie udziału uczniów w lokalnych i ogólnopolskich programach o charakterze 

profilaktyczno-wychowawczym, 

7) współdziałanie z zespołami klasowymi, 

8) opiniowanie spraw uczniów dotkniętych przemocą domową i opracowywanie wniosków 

do sądów rodzinnych i nieletnich w tym wszczynanie procedury Niebieska Karta, 

9) postulowanie objęcia opieką prawną uczniów wychowujących się w środowiskach pato-

logicznych, 

10) współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną i innym instytucjami funkcjonują-

cymi na terenie miasta. 

3. Pedagog szkolny podczas podsumowującego posiedzenia Rady Pedagogicznej przedstawia 

sprawozdanie z analizy sytuacji wychowawczej, opiekuoczej i dydaktycznej szkoły, m.in. na 

podstawie badao diagnostycznych przeprowadzanych wśród uczniów i ich rodziców. 

4. Pedagog szkolny współpracuje z dyrektorem w zakresie tworzenia (modyfikowania) 

i realizowania programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki, innych planów i pro-

gramów związanych z wychowaniem, rozwojem osobowym uczniów i poprawianiem jakości 

pracy szkoły. 

 

§ 29 1.  Do zadao wicedyrektorów należy opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych 

szkoły  i ich zmian. 

2. Wicedyrektorzy pełnią bieżący nadzór nad pracą nauczycieli, w tym w szczególności: 

1) wyznaczają zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, 

2) występują z wnioskami do dyrektora w sprawie dodatków motywacyjnych dla nauczycie-

li, 

3) występują do dyrektora z wnioskiem o przyznanie nagród i odznaczeo dla nauczycieli, 
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4) występują do dyrektora z wnioskiem o zastosowanie kar porządkowych. 

3. Wicedyrektorzy prowadzą nadzór nad aktualnością i prawidłowością dokumentacji przebie-

gu nauczania, wychowania i opieki w technikum. 

4. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnieo wicedyrektorów określa 

dyrektor. 

§ 30 1.  Kierownik szkolenia praktycznego wykonuje czynności pedagogiczne oraz organizacyjno – 

kontrolne  w zakresie szkolenia praktycznego i ponosi odpowiedzialnośd przed dyrektorem 

szkoły. 

2. Do obowiązków kierownika szkolenia praktycznego należy między innymi prowadzenie doku-

mentacji szkolenia praktycznego: 

1) ustalenie placówek w jakich odbywad się będzie praktyka zawodowa oraz przygoto-

wanie umów z tymi placówkami w celu prowadzenia praktyk zawodowych, 

2) przygotowanie i unowocześnianie planów szkolenia praktycznego i planów zajęd 

praktycznych, 

3) kontrola prowadzenia dzienników szkolenia praktycznego, 

4) przedkładanie Radzie Pedagogicznej sprawozdao analizy pracy szkolenia praktyczne-

go oraz uwag o przebiegu zajęd praktycznych, 

5) prowadzenie dokumentacji dotyczącej obowiązujących przepisów szkolenia prak-

tycznego, 

6) przygotowanie Ośrodka Egzaminacyjnego w Zespole Szkół Technicznych do egzami-

nów z przygotowania zawodowego. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnieo kierownika szkolenia prak-

tycznego określa dyrektor. 

§ 31 Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnieo dla poszczególnych nauczycieli 

i pracowników szkoły  określają odrębne dokumenty tworzone na podstawie prawa pracy. 

 

 

Rozdział 7 

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

 

§ 32 1.   Ocenianiu w szkole podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia. 

2. Celem oceniania wewnątrzszkolnego zwanego dalej „ocenianiem” jest: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięd edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o po-

stępach w tym zakresie, 
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b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił do-

brze i jak powinien dalej się uczyd, 

c) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

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

e) monitorowanie bieżącej pracy i zachowania ucznia, 

f) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i za-

chowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

g) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

3. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeo spełnił wymagania programowe postawione przez 

nauczyciela oraz przyjęte kryteria zachowania. 

 

§ 33 1. Podstawą ustalania w szkole  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęd edukacyjnych są  wymagania edukacyjne określone przez nauczyciela i 

podane do wiadomości uczniów i ich rodziców.  

2. Wymagania edukacyjne to oczekiwane osiągnięcia ucznia, niezbędne do uzyskania poszcze-

gólnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych odnoszące się do realizowanego  pro-

gramu nauczania. 

3. Nauczyciel formułując wymagania edukacyjne określa: 

1) poziom koniecznych wiadomości i umiejętności na poszczególne oceny, 

2) formy sprawdzania wiadomości i umiejętności oraz ich wagi dla ocen bieżących. 

4. Uczniowie corocznie, najpóźniej do kooca miesiąca września, informowani są o wymaganiach 

edukacyjnych na poszczególnych zajęciach edukacyjnych, przez nauczyciela prowadzącego te 

zajęcia, a rodzice otrzymują informację na temat możliwości wglądu do wymagao edukacyj-

nych z danego przedmiotu od wychowawcy oddziału na pierwszym w danym roku szkolnym 

zebraniu z rodzicami. 

5. Nauczyciel ma obowiązek dostosowad wymagania edukacyjne o których mowa  

w ust. 2 do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofi-

zycznych ucznia:31 

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

orzeczenia oraz ustaleo zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, 

                                                             
31

 Wymienione okoliczności egzemplifikują  sytuację, w której nauczyciel ma obowiązek dostosowad wymagania  
edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia. 
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2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia, 

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

stycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psycho-

logiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę ta-

kiego dostosowania – na podstawie tej opinii, 

4) objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwo-

ści psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów w szkole- na 

podstawie tego rozpoznania, 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych dwiczeo fizycznych  – na podstawie tej opinii. 

6. Dostosowanie wymagao edukacyjnych do możliwości ucznia o którym mowa w ust. 5 doty-

czy: 

1) poziomu koniecznych umiejętności i wiadomości na poszczególne oceny, 

2) form sprawdzania wiadomości i umiejętności oraz ich wag, 

3) zadawania prac domowych. 

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brad pod uwagę wysi-

łek wkładany przez ucznia  w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 

zajęd, jak również systematycznośd udziału ucznia w zajęciach oraz aktywnośd ucznia w dzia-

łaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

§ 34 1. Ocenianie zachowania ucznia ukierunkowane jest na proces samokontroli i zachęcania uczniów do 

wzmożonej pracy nad sobą.  

2. Ocena z zachowania powinna utrwalad i nagradzad postawy pozytywne a eliminowad te, któ-

re w społeczności szkolnej zostały uznane za niewłaściwe. 

3. Kryteriami oceniania zachowania są: 

1) sposób wywiązywania się z obowiązków ucznia, w tym: 

a) właściwego zachowania podczas zajęd edukacyjnych, 

b) przestrzeganie zasad usprawiedliwiania nieobecności, w określonym terminie i 

formie, 

c) przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły, 

d) przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i 

innych urządzeo elektronicznych na terenie szkoły, 
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e) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz po-

zostałych uczniów. 

2) sumiennośd wywiązywanie się z zadao zespołowych realizowanych w szkole, 

3) dbałośd o bezpieczeostwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

4) troska o mienie szkolne i własne. 

4. Przy ustalaniu oceny z zachowania ucznia należy kierowad się następującymi kryteriami: 

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeo, który wzorowo przestrzega postanowieo Statutu 

Szkoły i przykładnie wypełnia obowiązki ujęte w § 43 Statutu, wyróżnia się w określo-

nych dziedzinach działalności (np. w pracy społecznej, sporcie, kołach zainteresowao, 

wolontariacie itp.) oraz jest wzorem dla innych w zakresie kultury, zachowania i stosun-

ku do nauki, nie ma nieusprawiedliwionych godzin, 

2) ocenę bardzo dobrą  otrzymuje uczeo, który przestrzega postanowieo Statutu, wypeł-

nia obowiązki ujęte w § 43 Statutu, wyróżnia się w realizacji niektórych z nich, systema-

tycznie uczęszcza do szkoły oraz usprawiedliwia ewentualną nieobecnośd, absencja nie-

usprawiedliwiona nie przekracza 2 godzin, 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeo, który przestrzega postanowieo Statutu, dobrze wywią-

zuje się z  obowiązków ujętych w § 43 Statutu, systematycznie usprawiedliwia nieobec-

ności, absencja nieusprawiedliwiona nie przekracza 5 godzin, 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeo, którego wypełnianie obowiązków ujętych w § 43 

Statutu nie budzi większych zastrzeżeo, a który swoje ewentualne uchybienia rekompen-

suje w działaniach dodatkowych, usprawiedliwia nieobecności, absencja nieusprawie-

dliwiona nie przekracza 10 godzin, 

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeo, który uchybia niektórym obowiązkom uję-

tym w § 43 Statutu, ale stosuje się do środków zaradczych wyznaczonych przez szkołę, 

absencja nieusprawiedliwiona nie przekracza 15 godzin, 

6) ocenę naganną otrzymuje uczeo, który uchybia obowiązkom ujętym w § 43 Statutu, 

bądź dokonuje pojedynczych rażących wykroczeo a stosowane wobec niego zabiegi wy-

chowawcze nie odnoszą skutku, absencja nieusprawiedliwiona przekracza 15 godzin. 

5. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukooczenie szkoły. 

 

§ 35 1.Ocenianie bieżące z zajęd edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy  ucznia oraz przeka-

zywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez 

wskazanie, co uczeo robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyd.  
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2. Ocena bieżąca poziomu wiadomości i umiejętności ucznia  dokonywana jest systematycznie w 

odniesieniu do wymagao edukacyjnych o których mowa w § 33  pkt. 1. 

3. Wiadomości i umiejętności ucznia sprawdzane są  w formie: 

a) wypowiedzi ustnej na lekcjach polegającej na sprawdzeniu wiedzy w zakresie rozu-

mienia problemu i związków przyczynowo-skutkowych jej zastosowania, 

b) aktywności rozumianej jako uczestnictwo ucznia we wszystkich formach zajęd szkol-

nych, 

c) pisemnych prac klasowych zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem  z zada-

niami otwartymi i zamkniętymi odnoszącymi się do sprawdzenia zarówno wiedzy jak i 

umiejętności, poprzedzonych lekcją powtórzeniową, 

d) pisemnych sprawdzianów wiedzy i umiejętności zapowiedzianych z tygodniowym 

wyprzedzeniem, obejmujących wskazany przez nauczyciela materiał bieżący, 

e) sprawdzianów sprawdzających wiedzę i umiejętności z ostatniej lekcji mających cha-

rakter pisemny lub praktyczny, 

f) sprawdzianów umiejętności praktycznych w formie zadao do wykonania w obecności 

nauczyciela, 

g) prac pisemnych oraz prac praktycznych  wykonanych przez ucznia samodzielnie lub 

zespołowo, 

h) prac domowych w formie pisemnej lub praktycznej, 

i) i innych w zależności od specyfiki przedmiotu. 

4. Prace pisemne powinny byd sprawdzone i ocenione przez nauczyciela w terminie do 14 dni od 

dnia ich przeprowadzenia; w przypadku języka polskiego dopuszcza się termin do 21 dni i prze-

chowywane w szkole do kooca bieżącego roku szkolnego. 

5. Uczeo ma prawo do poprawy ocen bieżących na warunkach ustalonych przez nauczyciela, który 

wystawił ocenę. 

6. Uczeo, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięd z powodu nieobecności, 

może zostad zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności we wskazanej formie i 

terminie ustalonym przez nauczyciela.   

7. Liczba ocen bieżących zajęd edukacyjnych ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie powin-

na wynosid nie mniej niż liczba godzin w tygodniu plus 2. 

8. Bieżące oceny zajęd edukacyjnych odnotowywane są w dzienniku elektronicznym. 

9. Wychowawca i nauczyciele na bieżąco wpisują do dziennika elektronicznego  uwagi i spostrzeże-

nia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm zachowania w 

szkole, a także informacje o zastosowanych środkach wychowawczych, udzielonych nagrodach i 

karach oraz skutkach zastosowanych wobec ucznia środków wychowawczych. 
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§ 36 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

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

opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

3. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego  

w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzono dysfunkcje rozwojo-

we wywołujące zaburzenia zachowania, wychowawca uwzględnia  ich wpływ w ocenie z zacho-

wania. 

4. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego; 

1) w przypadku klas programowo najwyższych - w miesiącu grudniu danego roku szkolnego,  

2) w przypadku klas młodszych - w miesiącu styczniu danego roku szkolnego. 

5. Wychowawca klasy jest zobowiązany poinformowad ucznia i jego rodziców o ustalonych  śród-

rocznych ocenach klasyfikacyjnych z edukacyjnych zajęd obowiązkowych i dodatkowych oraz o 

śródrocznej ocenie zachowania. 

6. Najpóźniej 4 tygodnie przed śródrocznym/rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedago-

gicznej wychowawca jest zobowiązany poinformowad ucznia i jego rodziców o przewidywanych 

dla niego śródrocznych/rocznych ocenach klasyfikacyjnych z edukacyjnych zajęd obowiązkowych i 

dodatkowych oraz o ustalonej dla niego śródrocznej/rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania. 

Rodzic ucznia informowany jest o przewidywanych śródrocznych/rocznych ocenach z zajęd edu-

kacyjnych i z zachowania poprzez e-dziennik. 

7. Przewidywane oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęd edukacyjnych i zajęd dodatkowych 

mogą ulec podwyższeniu w przypadku progresu ocen cząstkowych i spełnieniu wymagao okre-

ślonych w PSO. Przewidywana roczna ocena z zachowania może ulec podwyższeniu w przypadku 

poprawy w zachowaniu ucznia oraz spełnienia wymagao określonych w § 34.1 ust. 3-4. 

8. W przypadkach uzasadnionych zastrzega się możliwośd zmiany przewidywanej oceny śródrocznej 

i rocznej z przedmiotu. Przewidywana ocena śródroczna i roczna z przedmiotu może ulec obniże-

niu w przypadku regresu ocen cząstkowych z przedmiotu. W przypadku wystawienia pozytywnej 

oceny przewidywanej nie może ona ulec obniżeniu do oceny niedostatecznej. Decyzję w tej kwe-

stii podejmuje nauczyciel uczący danego przedmiotu. 

9. Ocena z zachowania może ulec obniżeniu w przypadku, gdy po jej wystawieniu uczeo nie dosto-

suje się do zakazów zawartych w § 46 lub nagminnie opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia. 
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10. Zastrzeżenia dotyczące procedury ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z edukacyjnych zajęd obowiązkowych i dodatkowych oraz rocznych klasyfikacyjnych ocen z za-

chowania, rozstrzyga dyrektor na podstawie odrębnych przepisów. 

11. Szczegółowy harmonogram działao nauczycieli, wychowawców i rady pedagogicznej                                     

w przeprowadzeniu klasyfikacji śródrocznej i klasyfikacji rocznej na dany rok szkolny ustala dyrek-

tor. 

 

§ 37 1.Uczeo, który w wyniku klasyfikacji rocznej (śródrocznej - w przypadku zakooczenia przedmiotu po 

pierwszym semestrze) uzyskał jedną lub dwie oceny niedostateczne z obowiązkowych zajęd eduka-

cyjnych, może przystąpid do egzaminu lub egzaminów poprawkowych przeprowadzanych w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

2. Egzamin poprawkowy obejmuje wiadomości i umiejętności uwzględnione w wymaganiach edu-

kacyjnych opracowanych przez nauczyciela tego przedmiotu i podanych uczniom w trybie okre-

ślonym w § 33 ust. 4. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku egzaminu z 

informatyki, plastyki lub wychowania fizycznego,  w formie pisemnej i zadao praktycznych. 

4. Egzamin poprawkowy z zajęd praktycznych i zajęd laboratoryjnych ma formę zadao praktycznych. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza trzyosobowa komisja powołana przez dyrektora, w skład 

której wchodzi dyrektor lub nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze - jako przewodniczący 

komisji, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu i drugi nauczyciel pro-

wadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6.  Nauczyciel danego przedmiotu  może byd zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę 

lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powo-

łuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z 

tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrekto-

rem tej szkoły. 

7. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający:  

1) skład komisji, 

2) datę przeprowadzenia egzaminu, 

3) treśd zadao ustnych i praktycznych jakie były przedmiotem egzaminu, 

4) informację o wynikach egzaminu w tym zwięzła informacja o udzielonych odpowiedziach, 

a w przypadku zadao praktycznych informacja o przebiegu i wynikach egzaminu na pod-

stawie zadao praktycznych, 

5) decyzję komisji w sprawie uzyskanej oceny klasyfikacyjnej. 

8. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia. 
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9. Decyzja komisji jest ostateczna. 

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego 

etapu edukacyjnego promowad do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zda egzaminu po-

prawkowego z jednych obowiązkowych zajęd edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe 

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

wyższej). 

11. Uczeo, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyzna-

czonym terminie, może przystąpid do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrek-

tora szkoły, nie później niż do kooca września. 

12. Uczeo, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem §37 ust. 10. 

 

§ 38  1. Uczeo może nie byd klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęd 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  

okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla: 

1) uczniów nieklasyfikowanych  z powodu usprawiedliwionej nieobecności, 

2) uczniów nieklasyfikowanych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności za zgodą rady 

pedagogicznej, 

3) ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą, 

4) ucznia realizującego indywidualny tok nauki, 

5) ucznia ubiegającego się o zmianę typu szkoły lub profilu klasy, jeśli występują różnice 

programowe i nie mogą byd one uzupełnione w trakcie nauki w bieżącym semestrze;  

decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły. 

3. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje wiadomości i umiejętności uwzględnione w wymaganiach edu-

kacyjnych opracowanych przez nauczyciela tego przedmiotu i podanych uczniom w trybie okre-

ślonym w § 33 ust. 4. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku egzaminu                               

z informatyki, plastyki lub wychowania fizycznego,  w formie pisemnej i zadao praktycznych. 

5. Egzamin klasyfikacyjny z zajęd praktycznych i zajęd laboratoryjnych ma formę zadao praktycz-

nych. 

6. Egzamin przeprowadza dwuosobowa komisja powołana przez dyrektora, w skład której wchodzą: 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji oraz drugi nauczy-

ciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
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7. Nauczyciel danego przedmiotu  może byd zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę 

lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powo-

łuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z 

tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrekto-

rem tej szkoły. 

8. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający:  

1) skład komisji, 

2) datę przeprowadzenia egzaminu, 

3) treśd zadao ustnych i praktycznych jakie były przedmiotem egzaminu, 

4) informację o wynikach egzaminu w tym zwięzła informacja o udzielonych odpowiedziach, 

a w przypadku zadao praktycznych informacja o przebiegu i wynikach egzaminu na pod-

stawie zadao praktycznych, 

5) decyzję komisji w sprawie uzyskanej oceny klasyfikacyjnej. 

9. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia. 

10. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna,  z zastrzeżeniem dotyczą-

cym oceny niedostatecznej, która może byd zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, o 

którym mowa w § 39. 

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzieo zakoocze-

nia rocznych zajęd dydaktyczno-wychowawczych.  

12. Uczeo, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał z jakiegokolwiek przedmiotu ocenę nie-

dostateczną lub był nieklasyfikowany, chcąc uzyskad pozytywną ocenę roczną z tego przedmiotu, 

musi wykazad w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela posiadanie wiedzy i wymaganych 

umiejętności co najmniej na ocenę dopuszczającą. 

13. Szczegóły przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określają odrębne przepisy.32 

 

§ 39. Zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej 
 

1. Uczeo pełnoletni, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzice, mogą zgłosid zastrzeżenia 

do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z trybem ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą byd zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni 

roboczych od dnia zakooczenia rocznych zajęd dydaktyczno – wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęd edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z trybem, dyrektor szkoły  powołuje komisję, która w przypadku 

                                                             
32

Art.44l ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669, 2245). 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001457/U/D20181457Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001560/O/D20181560.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001669/U/D20181669Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002245/U/D20182245Lj.pdf
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rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęd edukacyjnych przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfika-

cyjną z danych zajęd edukacyjnych. 

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z informatyki, plastyki lub wychowania fizycznego 

ma przede wszystkim formę zadao praktycznych. 

4. Sprawdzian wiadomości z zajęd praktycznych i zajęd laboratoryjnych ma formę zadao praktycz-

nych. 

5. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeo. 

Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

6. Uczeo, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym ter-

minie, może przystąpid do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora szkoły w 

uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

7. W trybie powyższym przysługuje również zgłoszenie zastrzeżeo do rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęd edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, ale w czasie nie dłuższym niż 5 

dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez 

komisję jest ostateczna. 

8. Do przeprowadzenia egzaminu powoływana jest komisja, w skład której wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze – jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

9. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 8 pkt. 2, może byd zwolniony z udziału w pracy komisji na wła-

sną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor 

szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, 

z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrek-

torem tej szkoły. 

10. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych nie może byd niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. 

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

kacyjnej z zajęd edukacyjnych, która może byd zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

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

1) nazwę zajęd edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 
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5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach i zwięzłą informację o wykonaniu przez 

ucznia zadania praktycznego. 

 

§ 40 1. Nauczyciel zobowiązany jest przekazywad rodzicom informacje o postępach i trudnościach w nauce i 

zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach. 

2.  Przekazanie informacji odbywa się w formie indywidualnego kontaktu po wcześniejszym uzgodnie-

niu terminu spotkania. Spotkanie oraz treśd przekazanych informacji jest odnotowana w dokumen-

tacji szkolnej (dzienniku elektronicznym, teczce wychowawcy klasy).     

3. Na życzenie rodzica, nauczyciel pisemnie uzasadnia ustaloną ocenę odnosząc się do wymagao 

edukacyjnych lub kryteriów oceny zachowania. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są przechowywane do kooca roku szkolnego i są 

udostępniane uczniom i  rodzicom, a także mogą byd przez niego kserowane i fotografowane. 

 

 

Rozdział 8 

Prawa i obowiązki ucznia 

 

§ 41 1.Uczeo szkoły ma prawo do: 

1) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w szkole i na zajęciach organizowanych 

przez szkołę poza jej siedzibą, 

2) prawidłowo zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki, w tym znajomo-

ści planów i programów pracy szkoły, 

3) sprawiedliwej i jawnej oceny osiągnięd edukacyjnych i zachowania, 

4) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, w tym wyrażania własnych myśli z 

zachowaniem zasad współżycia społecznego, 

5) rozwijania zainteresowao, zdolności i talentów, 

6) otrzymania pomocy w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolny, 

7) ochrony własności intelektualnej, 

8) wpływania na życie szkoły przez działalnośd w samorządzie uczniowskim, 

9) pomocy wychowawcy, pedagoga szkolnego i dyrektora w przypadku każdej potrzeby, 

10) pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji eko-

nomicznej lub życiowej. 
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2. Pełnoletni uczeo ma prawo do złożenia oświadczenia o nieprzekazywaniu informacji o nim  jego 

rodzicom. 

 

§ 42  1. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku łamania jego  

praw jako ucznia opisanych w statucie jak i praw wynikających z odrębnych przepisów. 

2. Tożsamośd ucznia składającego skargę na łamanie jego praw, jest objęta ochroną i nieudo-

stępniana publicznie, chyba że uczeo składający skargę wyrazi na to zgodę. 

3. Dyrektor podejmuje działania wyjaśniające sprawy dotyczące uczniów na wniosek ucznia, je-

go rodziców i samorządu uczniowskiego. 

4. Wszelkie informacje uzyskane przez dyrektora  w toku postępowania mediacyjnego stanowią 

tajemnicę służbową. 

5. Do postępowania wyjaśniającego o którym mowa w ust. 3 zastosowanie mają przepisy ko-

deksu postępowania administracyjnego. 

 

§ 43.Do obowiązków ucznia należy: 

1) punktualne przychodzenie do szkoły i aktywne uczestniczenie we wszystkich zaplanowa-

nych dla niego  zajęciach szkolnych, 

2) usprawiedliwienie każdej nieobecności na zajęciach, 

3) systematyczne uczenie się  i podnoszenie swoich umiejętności, 

4) odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, 

5) przestrzeganie zasad bezpieczeostwa i higieny pracy, 

6) dbanie o porządek i ład w klasie i szkole, 

7) szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób, 

8) dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeostwo własne i kolegów, 

9) nie uleganie nałogom i przekonywanie innych o ich szkodliwości, 

10) przestrzeganie zasad ubioru określonego  w § 45, 

11) szanowanie symboli paostwowych i szkolnych, 

12) przestrzeganie ceremoniału szkolnego, który stanowi załącznik do statutu. 

 

§ 44. W szkole obowiązuje następujący tryb usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole: 

1) rodzic lub pełnoletni uczeo zgłasza każdą nieobecnośd w szkole (całodzienną, wielo-

dniową lub na wybranych zajęciach) powiadamiając wychowawcę klasy w formie ustalo-

nej na zebraniu z rodzicami, w terminie nie później niż w trzecim dniu licząc od pierw-

szego dnia nieobecności, 
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2) uczeo jest zobowiązany dostarczyd pisemne lub w innej formie, ustalonej przez wycho-

wawcę, usprawiedliwienie nieobecności w szkole do wychowawcy, a w przypadku braku 

możliwości dostarczenia do wychowawcy, do sekretariatu szkoły, najpóźniej w trzecim 

dniu po powrocie do szkoły, 

3) trzy kolejne spóźnienia na lekcje traktowane są przez wychowawcę jako jedna godzina 

nieobecności nieusprawiedliwionej; wychowawca może odstąpid od tej zasady po rozpo-

znaniu indywidualnej sytuacji ucznia, 

4) wychowawca może odmówid usprawiedliwienia nieobecności ucznia, gdy ma wątpliwo-

ści, co do wiarygodności usprawiedliwienia i zasadności powodu nieobecności, 

5) w sprawach spornych z zakresu usprawiedliwienia nieobecności ucznia ostateczną decy-

zję podejmuje dyrektor szkoły. 

 

§ 45 1. Szkoła w zakresie swoich obowiązków edukacyjnych i wychowawczych dba o estetykę 

wyglądu ucznia.  

2. W szkole obowiązuje  strój: codzienny, sportowy i galowy. 

3. Codzienny strój ucznia powinien byd estetyczny, skromny, czysty i funkcjonalny.  

4. Codzienny strój nie może eksponowad odkrytych ramion, pleców, brzucha, głębokich 

dekoltów i manifestowad przynależności do subkultur młodzieżowych; strój nie może byd  

wyzywający ani ekstrawagancki; nie urażający uczud innych osób, nie propagujący 

środków psychoaktywnych i innych nieakceptowanych społecznie postaw, bez czapek  

i kapturów na głowach; włosy uporządkowane, by nie przeszkadzały w czasie zajęd; 

noszony ubiór nie może zawierad nadruków prowokacyjnych i obraźliwych 

(w szczególności wulgaryzmów w języku polskim i językach obcych, również z pominiętymi 

literami zastąpionymi znakami typu # czy @), wywołujących agresję, elementów 

faszystowskich lub totalitarnych, jak również wzorów kojarzących się z takimi elementami; 

dziewczęta - spódnice poniżej połowy uda, delikatny makijaż i biżuteria nie naruszająca 

zasad bezpieczeostwa, chłopcy - długośd spodni dostosowana do okoliczności, wynikająca 

z faktu, iż szkoła jest instytucją użyteczności publicznej. 

5. Podczas lekcji wychowania fizycznego oraz  zajęd sportowych obowiązuje zmiana obuwia i 

stroju na strój sportowy. 

6. Strój sportowy ucznia to: sportowa podkoszulka i  spodenki sportowe lub dres i obuwie 

sportowe. 

7. Podczas uroczystości wynikających z ceremoniału szkolnego, wyjśd poza teren szkoły o 

charakterze reprezentacyjnym oraz imprez okolicznościowych, ucznia  obowiązuje strój 

galowy.  
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8. Strój galowy ucznia określa ceremoniał szkolny stanowiący załącznik do statutu. 

 

§ 46. Ucznia obowiązuje całkowity zakaz: 

1) picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających, 

2) przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które mogą stanowid za-

grożenie dla zdrowia i życia innych osób, 

3) stosowania jakiejkolwiek formy przemocy, 

4) przynoszenia do szkoły broni i ostrych narzędzi, 

5) rejestrowania głosu i obrazu osób trzecich, 

6) opuszczania terenu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych oraz podczas wolnych lekcji 

(tzw. „okienek”); jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom 

przebywanie w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu - na boisku szkolnym. 

 

§ 47. Uczeo nie może korzystad z telefonu komórkowego i innych urządzeo elektronicznych poza 

przerwami międzylekcyjnymi, w szczególności nie może korzystad z nich na zajęciach lekcyjnych - 

muszą byd one wyłączone. 

 

§ 48 1. Uczeo może byd  nagrodzony za wyniki w nauce, w tym udział w konkursach i olimpiadach, 

wzorową frekwencję, działalnośd w samorządzie uczniowskim  oraz inne osiągnięcia ważne 

dla społeczności szkolnej.  

2. Formy nagród dla uczniów to:  

1) list gratulacyjny dyrektora, 

2) nagroda  rzeczowa. 

3. Nagrodę wymienioną w ust. 2 przyznaje uczniowi Dyrektor z własnej inicjatywy, na wniosek 

nauczyciela, zespołu nauczycieli lub na wniosek samorządu uczniowskiego. 

4. Informacja o zamiarze przyznania nagrody o której mowa w ust. 1 i 2 jest podawana do wia-

domości nauczycieli i Samorządu Uczniowskiego.  

5. W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o zamiarze przyznania  nagrody, podmioty 

wymienione w ust. 3, mogą wnieśd do dyrektora zastrzeżenie do zamiaru przyznania nagrody. 

6. Dyrektor w terminie 3 dni od dnia wniesienia zastrzeżeo o których mowa w ust. 5, podejmuje 

decyzję w sprawie wycofania się z zamiaru przyznania nagrody lub podtrzymuje decyzję przy-

znania nagrody. Decyzja dyrektora jest ostateczna. 

 

§ 49 1. Uczeo może byd ukarany za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, a także za nieprzestrzeganie      

regulaminów i zarządzeo porządkowych obowiązujących w szkole. 
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2. Formy kar dla uczniów to:  

1) ustne upomnienie wychowawcy klasy na forum klasy, z wpisaniem do dziennika, 

2) nagana dyrektora za opuszczenie 25 godzin bez usprawiedliwienia, rażące zachowa-

nie, na terenie Zespołu i w miejscach publicznych, stwarzanie sytuacji zagrażających 

bezpieczeostwu uczniów i pracowników szkoły, z jednoczesnym powiadomieniem 

rodziców w formie pisemnej, 

3) nagana dyrektora z ostrzeżeniem wydalenia ze szkoły za 40 godzin bez usprawiedli-

wienia,  rażące naruszenie norm życia wewnątrzszkolnego i zachowania w miejscach  

publicznych, stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeostwa uczniów i pracowni-

ków szkoły z jednoczesnym powiadomieniem rodziców w formie pisemnej, 

4) przeniesienie do innej klasy (szkoły), 

5) kontrakt, czyli pisemne zobowiązanie ucznia (w przypadku ucznia nie posiadającego 

zdolności do czynności prawnych jego rodzica), w którym uczeo zobowiązuje się, w 

ściśle określonym przedziale czasowym, do bezwzględnego przestrzegania ujętych w 

kontrakcie warunków; w przypadku złamania warunków określonych w kontrakcie 

przez ucznia,  podlega on  natychmiastowej relegacji ze szkoły, 

6) skreślenie z listy uczniów (wydalenie ze szkoły). 

3. Kary o których mowa w ust. 2 udziela uczniowi dyrektor z własnej inicjatywy, na wniosek na-

uczyciela lub na wniosek nauczycieli. 

4. Uczeo ma prawo wnieśd do dyrektora odwołanie od udzielonej kary wymienionej w § 49 

ust.2 pkt. 1-5, w terminie 3 dni od dnia jej udzielenia. 

5. Dyrektor w terminie 3 dni od dnia wniesienia odwołania o którym mowa w ust. 4, podejmuje 

decyzję o utrzymaniu w mocy udzielonej kary lub jej uchyleniu. 

 

§ 50 1.  Uczeo może byd skreślony z listy uczniów szkoły, w przypadku gdy: 

1) stwarza sytuację zagrażającą bezpieczeostwu, zdrowiu uczniów i pracowników szkoły, 

2) udowodniono mu dystrybucję  narkotyków i środków psychotropowych oraz ich po-

siadanie, 

3) spożywał alkohol i środki odurzające lub był pod ich wpływem na terenie szkoły, 

4) naruszył godnośd i nietykalnośd osobistą innych osób w formie przemocy fizycznej lub 

psychicznej, w tym z użyciem ostrych narzędzi i broni, 

5) notorycznie opuszcza zajęcia szkolne, które nie zostały usprawiedliwione zgodnie                         

z obowiązującym w szkole trybem usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole. 

2. Uczeo może byd również skreślony w trybie natychmiastowej wykonalności  bez stosowania 

gradacji kar w przypadku prawomocnego wyroku sądowego. 
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3. Uczeo może byd skreślony z listy uczniów szkoły w przypadku gdy opuszcza zajęcia bez 

usprawiedliwienia, a jego sytuacja edukacyjna nie wskazuje na możliwośd ukooczenia szkoły 

w danym roku szkolnym.  

4. Od decyzji dyrektora szkoły o skreśleniu z listy uczniów, uczeo pełnoletni lub rodzice ucznia 

niepełnoletniego mogą odwoład się w terminie 14 dni, od dnia zawiadomienia o skreśleniu, 

do Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły.  

Na czas rozstrzygnięcia odwołania realizacja kary jest zawieszona. Do czasu uprawomocnie-

nia decyzji administracyjnej o skreśleniu z listy uczniów, uczeo ma prawo do realizowania 

zajęd dydaktycznych. 

 

Rozdział 9 

Współdziałanie szkoły z rodzicami  

 

§ 51 1. Współpraca rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia dzieci: 

1) określa się następujące formy spotkao rodziców i nauczycieli: 

a) zebrania rodziców uczniów klas pierwszych organizowane w pierwszym miesiącu roku 

szkolnego, 

b) zebrania śródroczne po zakooczeniu I okresu oraz zebrania w połowie pierwszego i dru-

giego okresu, 

c) spotkania indywidualne, 

d) zebrania organów Zespołu, 

e) kontakt nauczyciela przedmiotu i wychowawcy klasowego z rodzicem ucznia poprzez e-

dziennik; możliwośd dwukierunkowego przesyłania wiadomości. 

2) dyrektor Zespołu na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców uczniów klas pierwszych zapo-

znaje rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi Zespołu, 

3) wychowawcy klas na pierwszym zebraniu rodziców informują rodziców o zamierzeniach dy-

daktycznych i wychowawczych w danej klasie w bieżącym roku szkolnym, 

4) w czasie zebrao dyrektor szkoły przekazuje rodzicom informacje dotyczące realizacji zadao i 

zamierzeo Zespołu, 

5) podczas zebrao wychowawcy zobowiązani są do przekazywania szczegółowych informacji w 

zakresie: 

a) realizacji zadao i zamierzeo dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie, 

b) planu wychowawczego swojej klasy oraz zamierzeo wychowawczych ujętych w planie pra-

cy szkoły na dany rok szkolny, a także w zakresie Programu Wychowawczego Zespołu, 

c) przepisów oświatowych, a w szczególności przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowa-

nia i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także w zakresie  Prawa 

Szkolnego, 

6) wychowawca klas na życzenie rodziców, uczniów, może poprosid na zebranie rodziców, 
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nauczycieli przedmiotów, opiekunów praktyk, 

7) rodzice otrzymują informacje o uczniu w czasie wyznaczonym przez szkołę albo w terminie 

ustalonym przez wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu i w każdej innej sytuacji  

kiedy zachodzi taka potrzeba. 

 

Rozdział 10 

Ceremoniał szkoły 

 

§ 52  Ceremoniał szkoły stanowi załącznik do niniejszego Statutu.33 

 

 

Rozdział 11 

Postanowienia koocowe 

 

§ 53 Sprawy nieuregulowane w Statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych         

spraw odrębne przepisy. 

 

§ 54 1. Zmian w Statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organów   

szkoły. 

2. Dyrektor niezwłocznie powiadamia radę rodziców  o każdej zmianie w Statucie. 

 

§ 55 1. Opiekun samorządu niezwłocznie powiadamia samorząd uczniowski o każdej zmianie w Statu-

cie.  

2. Wychowawcy niezwłocznie powiadamiają swoich wychowanków o każdej zmianie 

w Statucie szkoły. 

 

§ 56 Tekst Statutu w formie ujednoliconej jest publikowany na stronie internetowej szkoły34 

i zawiera odnośniki podające pełne nazwy odrębnych przepisów szczegółowych na które powo-

łuje się statut. 

 

Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej nr 11/2019na posiedzeniu w dniu 26.11.2019r.  

                                                             
33

Ceremoniał Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu 

34
Patrz  art. 6 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 i 1669) 

 

http://zst.grudziadz.com.pl/nowa/images/dokumenty/ceremonial_szkolny_zst.doc
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001330/U/D20181330Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001669/U/D20181669Lj.pdf

