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Rozdział  1 
Informacje o szkole 

 
§1.1. Technikum w Wyrzysku, zwana dalej „szkołą”, jest publiczną szkołą ponadpodstawową 
dla młodzieży. 
 
2. Siedzibą szkoły jest budynek w  Wyrzysku  przy ul. Wiejskiej  nr 1. 
 
§2.1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Pilski z siedzibą w Pile, 64-920 Piła                        
Aleja Niepodległości 33/35. 
 
2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Wielkopolski Kurator Oświaty  Delegatura w Pile 

 
3. Szkoła jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu 

powiatu pilskiego. 
 
4. Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych (dużej i małej) o treści: Technikum                          

w Wyrzysku CKZiU w Wyrzysku . 
 
5. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej  

i przechowuje ją zgodnie z  odrębnymi przepisami. 
 

6. Szkoła udostępnia  informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Pile. 

 
§3.1. Szkoła zapewnia uczniom bezpłatne nauczanie w zakresie obowiązku nauki, 
umożliwiające uzyskanie wykształcenia średniego, w tym: 
- dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie oraz 
uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 
 
2. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 5 lat. 

 
3. Technikum  prowadzi kształcenie w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, 
technik informatyk szkolnictwa branżowego określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
branżowego. 

2.1. Branża hotelarsko-gastronomiczno- turystyczna  
                          Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 

    Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 
    HGT. 02. Przygotowanie i wydawanie dań 
    HGT. 12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. 
 

2.2. Branża teleinformatyczna  Technik informatyk 351203 
                 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 
                 INF.02.  Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń                 
                 peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. 
                 INF. 03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi   
                 oraz bazami danych 
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3a. W klasach 4-letniego Technikum, szkoła prowadzi kształcenie w zawodach: 
 
Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 
HGT. 02. Przygotowanie i wydawanie dań 
HGT. 12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych  
 
T.6. Sporządzanie potraw i napojów 
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych   oraz 
 
TG. 07. Sporządzanie potraw i napojów 
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych  
 
Technik informatyk 
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 
1.1 Technik informatyk 351203 
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 
INF.02.Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych                     
i lokalnych sieci komputerowych. 
INF. 03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami 
danych  
 
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. 
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami 
danych  
 
4. Uczniem szkoły może być osoba, która  posiada świadectwo ukończenia  szkoły  
podstawowej oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

 
5. Szczegółowe zasady przyjmowania kandydatów do szkoły określają odrębne przepisy. 
 
6. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do biblioteki szkolnej oraz  gabinetu profilaktyki  

    zdrowotnej  i pomocy przedlekarskiej.  
 

7. W okresie od 1 września 2019 r. do 29 kwietnia 2023 r. szkoła prowadzi klasy 
czteroletniego technikum, do których zastosowanie mają przepisy niniejszego statutu               
z zastrzeżeniem §3 pkt.2 i pkt.3. 

 
 
 
                                                                             Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły oraz sposoby ich realizacji 
 
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawach programowych dla technikum 

uwzględniając cele i zadania wychowawczo-profilaktyczne, zgodnie ze swym 
charakterem opisanym w statucie. 
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2. Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne, w tym: 

1) szkolny zestaw programów nauczania kształcenia ogólnego, który uwzględniając 
wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia 
dydaktycznego; 

2) szkolny zestaw programów kształcenia w zawodzie, który zakłada przygotowanie 
uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy 
zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy; 

3) program wychowawczo – profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy 
wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym oraz działania 
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 
 

3. Szkoła organizuje nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym i przedmiotów 
uzupełniających zgodnie z ramowym planem nauczania. 
 

4. Szkoła kształtuje i utrwala u uczniów pozytywny stosunek do obowiązków zawodowych, 
sumiennej pracy i współdziałania w zespole, rozwija kompetencje i umiejętności, 
społeczne, w oparciu o zasady etyki zawodowej i  szacunku do drugiego człowieka.  

 
5. Szkoła wspiera przedsiębiorczość i samodzielność w podejmowania decyzji zawodowych 

przez uczniów. 
 
6. Szkoła dążąc do osiągania jak najwyższych wyników nauczania stosuje innowacyjne 

rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne. 
 
7. Szkoła dąży do połączenia u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw uważanych                          

za niezbędne dla samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, 
integracji społecznej oraz zatrudnienia.  

 
§4.1. Zadaniem szkoły jest w szczególności: 

1) pełna realizacja programów nauczania, dostosowując treści, metody i organizację 
poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów;  

2) organizacja praktyki zawodowej; 
3) pełna realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego promującego zdrowy styl 

życia,  
a także działań skutecznie zapobiegających współczesnym zagrożeniom; 

4) organizowanie na życzenie rodziców i pełnoletnich uczniów nauki religii i etyki oraz 
zajęć  
z zakresu wychowania do życia w rodzinie, 

5) organizowanie nauki języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy; 
6) udzielanie uczniom, rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 
7) organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością, 

zagrożonych niedostosowaniem społecznych i niedostosowanych społecznie; 
8) organizowanie nauczania w miejscu pobytu ucznia na podstawie orzeczenia  

o potrzebie nauczania indywidualnego; 
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9) wspieranie uczniów w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, w tym organizowanie 
indywidualnego programu lub toku nauki; 

10)  udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej; 

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

2. Cele i zadania szkoły realizowane są przez wszystkich pracowników szkoły we współpracy                   
z rodzicami, organem prowadzącym i innymi instytucjami o których mowa w rozdziale 9. 

 
3. Dążenie do wysokiej jakości wykonania zadań szkoły z uwzględnieniem dążenia do jak 
najwyższego poziomu osiągania zakładanych celów, uwzględniane jest w doskonaleniu 
zawodowym pracowników szkoły.  
 
§5.1. Wychowanie i profilaktyka w szkole polega na współpracy nauczycieli i rodziców 
w dążeniu do: 

1) rozwijania u uczniów zintegrowanej dojrzałej osobowości z uwzględnieniem ich 
indywidualnych potrzeb; 

2) ochronie uczniów przed zagrożeniami jakie niesie otaczający świat w okresie 
rozwijającej się ich samodzielność. 
 

2. Celami działań wychowawczo profilaktycznych szkoły jest: 
1) wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości w wymiarze 

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

2) rozwijanie wiedzy o problemach cywilizacyjnych współczesnego świata oraz 
o możliwościach i potrzebie ich rozwiązywania. 
 

3. Zadaniem szkoły w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym jest: 
1) pełna realizacja celów i zadań wychowawczo-profilaktycznych zawartych  

w realizowanych podstawach programowych przez wszystkich nauczycieli  
i pracowników szkoły; 

2) towarzyszenie uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdobywaniu wiedzy  
o zagrożeniach jakie mogą zaburzyć rozwój uczniów; 

3) przestrzeganie w organizacji pracy szkoły zasad promocji i ochrony zdrowia; 
4) skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska 

rówieśniczego. 
 

4. Diagnozę potrzeb i problemów społeczności szkolnej opracowuje  zespół nauczycieli                
do spraw wychowania i profilaktyki w porozumieniu z radą rodziców. 

 
5. Na podstawie diagnozy potrzeb i problemów społeczności szkolnej zespół nauczycieli  

do spraw wychowania i profilaktyki opracowuje aktualizację programu wychowawczo-
profilaktycznego. 
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§6.1. W celu wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania im warunków                     
do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowisku lokalnym szkoła organizuje 
pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 
 
2. Szkoła we współpracy z rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi 
instytucjami prowadzi działania zmierzające do wieloaspektowego rozpoznania potrzeb 
uczniów i buduje wspólną strategię działań wspierających ucznia objętego pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną, realizowanych w szkole i w domu. 

 
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom w szkole polega                                       
na rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych                                
i edukacyjnych, a także na rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na ich 
funkcjonowanie w szkole. 

 
4. Nauczyciele w toku bieżącej pracy prowadzą obserwację pedagogiczną, w celu 
rozpoznania u uczniów uzdolnień oraz przyczyn trudności w uczeniu się. 

 
5. Nauczyciele w toku bieżącej pracy udzielają uczniom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, która polega na dostosowaniu wymagań edukacyjnych do rozpoznanych 
potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia o których mowa w §6. 
 
6. Na wniosek lub za zgodą rodziców, dyrektor kwalifikuje uczniów do udziału                          
w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  
  
7. Pedagog szkolny  we współpracy z rodzicami dokonuje oceny efektywności wsparcia 
udzielanego uczniom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczna. 

 
8. W przypadku niezadowalających efektów wsparcia udzielanego w szkole, dyrektor  
w porozumieniu z rodzicami zwraca się do poradni psychologiczno-pedagogicznej  
o dokonanie diagnozy specjalistycznej i uzupełnienie dotychczasowych form wsparcia. 

 
9. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach oraz  
gromadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z objęciem ucznia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną określają odrębne przepisy. 

 
10. Rodzicom, przysługuje prawo dostępu do dokumentacji dotyczącej ich dziecka, 
zgromadzonej w wyniku prowadzonych obserwacji pedagogicznych i udzielanego wsparcia. 
Uczeń pełnoletni ma prawo dostępu do dokumentacji zgromadzonej w wyniku udzielania mu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 
11. Koordynatorem organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest  pedagog 
szkolny. 

 
12. Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych               
i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności metodycznych i wychowawczych                       
w szczególności w formie porad i konsultacji oraz warsztatów i szkoleń. 
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13. Dyrektor do 30 września danego roku szkolnego  podaje do wiadomości roczny plan 
działań wspierających nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-
wychowawczych uczniów. 
 
§7.1. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali 
naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają                  
z nauki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.  
 
2. Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem 
szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami 
kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem                
za granicą. 

  
3. Uczniowie należący do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności 
posługującej się językiem regionalnym, korzystają z zajęć umożliwiających podtrzymywanie 
i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, na warunkach 
określonych w odrębnych przepisach.  
 
§8.1. Szkoła organizuje zajęcia religii i etyki. 

 
2. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii oraz etyki  jest życzenie wyrażone przez 
rodzica lub pełnoletniego ucznia w formie pisemnego oświadczenia. 

 
3. Pisemna informacja o udziale w zajęciach religii oraz etyki raz złożona nie musi być 
ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale życzenie udziału w tych zajęciach może być 
odwołane w każdym czasie. 

 
4. Zasady organizacji religii i etyki określają odrębne przepisy. 
 
 
§9.1. Dla uczniów klas  szkoła organizuje zajęcia wychowania do życia w rodzinie. 

 
2. Uczeń nie uczestniczy w zajęciach jeżeli rodzic lub pełnoletni uczeń zgłosi pisemnie  
dyrektorowi rezygnację z tych zajęć. 

 
3. Zasady organizacji zajęć wychowania  do życia w rodzinie określają odrębne przepisy. 
 
§10.1. Szkoła wspiera uczniów w odkrywaniu i rozwijaniu swoich zainteresowań i uzdolnień  
    poprzez stymulowanie ich aktywności i kreatywności, budowanie wiary we własne  
    możliwości oraz promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli. 
 
2. Nauczyciele zapewniają uczniom możliwość rozwijania własnych zainteresowań                              
    i uzdolnień na zajęciach  obowiązkowych, w formie indywidualizacji pracy na lekcji, w tym  
    indywidualizacji zadań domowych i prac klasowych. 

 
3. Szkoła organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,  
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    w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności. 
 

4. Nauczyciele udzielają uczniom pomocy w przygotowaniu się do reprezentowania szkoły  
    w konkursach i olimpiadach pozaszkolnych. 

 
5. Uczniom  u których rozpoznano szczególne uzdolnienia potwierdzone opinią poradni    
    psychologiczno-pedagogicznej  szkoła zapewnia organizację indywidualnego programu   
    nauki lub/i indywidualnego toku nauki. 

 
6. Szczegółowe warunki organizacji indywidualnego toku i indywidualnego programu nauki   
    określają odrębne przepisy. 
 
§11.1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i opieki, w tym  

w szczególności; 
1) dostosowanie stolików uczniowskich i krzeseł do wzrostu i rodzaju pracy; 
2) dostosowanie planu zajęć szkolnych do zasad higieny pracy umysłowej; 
3) ustalenie długość przerw międzylekcyjnych w taki sposób że umożliwiają uczniom 

spożycie posiłków na terenie szkoły; 
4) utrzymanie pomieszczeń szkolnych i wyposażenia w pełnej sprawności i czystości; 
5) nieograniczony dostęp do wody pitnej; 
6) nieograniczony dostęp do środków czystości; 

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

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

o tym jaki jest porządek i organizacja zajęć.  
 

4. O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów zobowiązani są dbać wszyscy pracownicy 
szkoły, zgodnie z zakresem zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły opisanym  

w rozdziale 6 niniejszego statutu. 
 

5. Dyrektor  określa warunki zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole 
z uwzględnieniem: 

1) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych 
z uwzględnieniem opieki nad niepełnoletnimi uczniami, którzy nie korzystają           
z zajęć ujętych w tygodniowym rozkładzie zajęć; 

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

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

6. Zasady opieki nad uczniami w czasie wycieczek i wyjść grupowych uczniów  określają 
odrębne przepisy oraz określone przez dyrektora w drodze zarządzenia: 

1) procedura organizacji wycieczek szkolnych; 
2) procedura wyjść grupowych uczniów poza teren szkoły; 
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3) procedura uczestnictwa uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach 
sportowych organizowanych poza szkołą oraz reprezentowania szkoły w innych 
wydarzeniach. 
 

7. Elementem wspomagającym działania szkoły  w zapewnieniu uczniom i pracownikom  
bezpieczeństwa jest system monitoringu wizyjnego. 

 
8. Do organizacji szkolnego monitoringu w tym przetwarzania i przechowywania danych 

pozyskanych w  nagraniach, zastosowanie mają odrębne przepisy. 
 

9. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez uczniów, 
nauczycieli, rodziców  i osoby odwiedzające szkołę. 
 

10. Zasady odstąpienia od zakazu nagrywania obrazu i dźwięku jest możliwa po uzyskaniu 
zgody nauczyciela lub dyrektora.  

 
11. W szkole działa zespół nauczycieli ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole, którego 

zadaniem jest integrowanie działań na rzecz podnoszenia jakości bezpieczeństwa                   
i ochrony zdrowia w szkole. 

 
§12.1.Szkoła zapewnia uczniom  możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej   

i pomocy przedlekarskiej spełniającego szczegółowe wymagania i wyposażonego  
w sprzęt. 
 

2. Pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
 

3. W szkole dostępne są apteczki w punktach: w pokoju nauczycielskim, pracowni 
gastronomicznej i chemicznej, sali sportowej, sekretariacie szkoły, a dla grup realizujących 
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze poza terenem szkoły  apteczka znajduje się                                
w pomieszczeniu księgowości szkoły.  

 
4. Uczniowie objęci są opieką zdrowotną przez podmioty wskazane przez Powiat Pilski. 
 
5. Opiekę zdrowotną w szkole organizuje higienistka szkolna  oraz lekarz dentysta w zakresie 
opieki stomatologicznej . 

 
6. Higienistka szkolna  prowadzi czynne  poradnictwo dla uczniów z problemami 

zdrowotnymi oraz sprawuje opiekę medyczną nad uczniami z chorobami przewlekłymi 
i niepełnosprawnością. 

 
7. Rodzicom przedstawiane są  informacje o organizacji opieki zdrowotnej w szkole  

i planowanych działaniach profilaktycznych do 30 września. 
 

8. Opieką zdrowotną nie są objęci uczniowie, których rodzice złożyli sprzeciw do dyrektora 
szkoły w formie pisemnej.  

9. Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela higienistka 
szkolna, a pod jej nieobecność pierwszej pomocy udzielają pracownicy szkoły. 
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10. O każdym przypadku udzielenia pomocy przedlekarskiej szkoła niezwłocznie informuje 

rodziców. 
 

Rozdział 3 
Organy szkoły i ich kompetencje 

 
§13 Organy szkoły 
 
1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 
2) Rada Pedagogiczna Szkoły; 
3) Rada Rodziców Szkoły; 
4) Samorząd Uczniowski. 

 
2. Każdy z organów wymienionych w § 13ust 1 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. 

Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez                    
te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły. 

 
§14 Kompetencje Dyrektora szkoły 
 
1. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora szkoły określa ustawa  
    o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe. 
 
2. Dyrektor szkoły: 

1)  kieruje szkołą założoną przez powiatową jednostkę samorządu terytorialnego; 
 
2) współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą  
     i aktami wykonawczymi do ustawy; 
3)  jest osobą działającą w imieniu pracodawcy oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 
4)  wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą. 
 

3. Dyrektor szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,  
    a w szczególności: 

1)  sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 
2)  przewodniczy Radzie Pedagogicznej, 
3)  współpracuje z innymi organami Szkoły; 
4)  realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 
5)  wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem  
     i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący; 
6)  przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wnioski i uwagi 

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 
7)  inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych; 
8)  powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną; 
9)  organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach określonych w Statucie 

Szkoły; 
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10) podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, który będzie 
obowiązywał od początku następnego roku szkolnego; 

11) stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, 
których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie 
i wzbogacanie form działalności wychowawczo-opiekuńczej w Szkole; 

12) zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki 
lub technologii informacyjnej, drugiego języka obcego w oparciu o odrębne przepisy; 

13) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie  
      z zasadami określonymi w statucie; 
14) wydaje decyzję o skreśleniu z listy uczniów i słuchaczy, z zachowaniem zasad 

zapisanych w Statucie; 
15) w porozumieniu z organem prowadzącym ustala zawody, w których kształci Szkoła. 
 

4. Dyrektor szkoły organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 
1)  opracowuje arkusz organizacji szkoły na każdy rok szkolny; 
2)  dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program 

nauczania, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; 
3)  zatwierdza szkolny zestaw programów nauczania po wcześniejszym zaopiniowaniu 
przez radę pedagogiczną; 
4)  przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego 

oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych; 
5)  określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 
6)  zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły; 
7)  dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 
8)  sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły; 
9)  opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania 

Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców; 
10) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły oraz 

ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 
11) organizuje prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje przetargowe; 
12) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 
13) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
5. Dyrektor szkoły prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 

1) jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników szkoły; 
2) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły 

oraz określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach 
pracy; 

3) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach 
kierowniczych; 

4) dokonuje oceny pracy nauczycieli; 
5) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego; 
6) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 
7) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli 

i pracowników; 



 
 

12 

8) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i innych pracowników Szkoły; 
9) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez 

organ prowadzący; 
10) dysponuje środkami ZFŚS; 
11) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków                               

do opiniowania i zatwierdzania; 
12) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 
 

6. Dyrektor szkoły dokonuje klasyfikacji i promocji uczniów w sytuacji, gdy rada pedagogiczna 
nie podjęła uchwały w tej sprawie. W przypadku gdyby dyrektor szkoły nie dokonał 
klasyfikacji i promocji uczniów, rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmuje nauczyciel 
wyznaczony przez organ prowadzący szkołę. 

 
§15 Kompetencje Rady Pedagogicznej 
 
1. Rada Pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji stanowiących: 

1) uchwala regulamin swojej działalności; 
2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów szkoły; 
3) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu                      

po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej                   
i zgody rodziców; 

4) może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców 
(prawnych opiekunów) nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 
nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia 
edukacyjne w szkolnym planie nauczania; 

5) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał 
egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych; 
6) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny; 
7) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego; 
8) podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły; 
9) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
10) uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu; 
11) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 
doskonalenia pracy szkoły. 

 
2. Rada Pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji opiniujących: 

1) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego przed 
dopuszczeniem do użytku szkolnego; 

2) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania odpowiednio egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie/egzaminu zawodowego do rodzaju 
niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie      
o potrzebie kształcenia specjalnego; 

3) opiniuje wniosek do poradni psychologiczno – pedagogicznej o zdiagnozowanie 
przyczyn trudności w nauce u uczniów; 
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4) opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole; 
5) opiniuje organizacje pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 
6) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych; 
7) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 
8) opiniuje projekt finansowy szkoły; 
9) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły; 
10) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza; 
11) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora; 
12) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 
13) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego; 
14) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska 

kierownicze. 
 
3. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu; 
2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub 
 z innych funkcji kierowniczych w szkole; 
3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; 
4) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły; 
5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami  
    do organu prowadzącego; 
6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 
7) rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, 

w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów; 
8) ma prawo składania wniosku wspólnie z Radami Rodziców i Samorządami uczniowskimi 

o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole; 
9) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała; 
10) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora 

szkoły; 
11) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny 

pracy; 
12) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli. 

 
4. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 
 
5. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.  
    O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa 
po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

§16 Zebrania Rady Pedagogicznej 
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1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania  

     i promowania uczniów lub w miarę potrzeb. 
 
2. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu 

nadzorującego lub co najmniej 1/3 jej członków. 
 
3. Uchwały Rada Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów zgodnie  
    z Regulaminem Rady Pedagogicznej. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał 

niezgodnych z przepisami prawa. 
 
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej 

sporządzane są zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej. 
 
5. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich 
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 
6. Szczegółowe wytyczne dotyczące pracy Rady Pedagogicznej zostały określone  
    w regulaminie pracy Rady Pedagogicznej. 
 
§17 Kompetencje Rady Rodziców 
 
1. W szkole działa Rada Rodziców w oparciu o uchwalony regulamin swojej działalności. 
 
2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców przed 

innymi organami szkoły. 
 
3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego. 
 
4. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym 

zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w sposób tajny. 
 
5. W wyborach, o których mowa w ust. 4 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic lub 

prawny opiekun. 
 
6. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących: 

1) uchwala regulamin swojej działalności w którym określa szczegółowo: 
a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; 
b) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców; 
c) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców; 

2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny. 
 
 

7. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących: 
1) opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora; 
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2) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń. 
 
8. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły i innymi przepisami 

prawa. 
 
9. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 

źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców. 
 
10. Rada Rodziców ma prawo: 

1) inicjować i angażować się we wszystkie działania szkoły ; 
2) uczestniczyć w działaniach na rzecz uczniów i szkoły; 
3) współtworzyć dokumenty obowiązujące w Szkole np. Wewnątrzszkolne  Zasady 

Oceniania. 
 

11. Rada Rodziców może: 
 

1) występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu prowadzącego  
     z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych; 
 
2) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata           

na stanowisko dyrektora szkoły; 
 
3) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ 

nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 
 
§18 Kompetencje Samorządu Uczniowskiego 
 
1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej “Samorządem”. 
 
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
 
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu, określa regulamin uchwalony przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
 
4. Organy samorządu są jedynymi reprezentacjami ogółu uczniów. 
 
5. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły i innymi przepisami 

prawa. 
 
6. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski 
     i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 
 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 
wymogami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
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3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 
między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 
zainteresowań; 

4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu  

     z nauczycielami, wychowawcami i dyrektorem szkoły; 
5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 
6) prawo do opinii dotyczącej ucznia, względem którego ma być wszczęta procedura 

skreślenia z listy uczniów. Brak opinii Samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia 
nie wstrzymuje procedury skreślenia. 

 
§19 Zasady współpracy organów szkół 
 
1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, 

umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach 
swoich kompetencji. 

 
2. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być 

sporządzone i uchwalone do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są 
Dyrektorowi Szkoły. 

 
3. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli 

innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 
 
4. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach 

poszczególnych organów szkoły organizuje Dyrektor Szkoły. 
 
5. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły poprzez 

swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej. 
 
6. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. 
 
7. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi 

służbowej i zasad ujętych w § 20  niniejszego statutu. 
 
 
§20 Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły  
 
1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców: 
 

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy 
do Dyrektora Szkoły; 

 
2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem 

każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 
3) Dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony 

sporu; 
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4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie 

zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 
 

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany 
jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym 
przedstawicielu organów szkoły, z tym, że Dyrektor Szkoły wyznacza swojego 
przedstawiciela do pracy w zespole. 

 
3. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, 

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. 
 
4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako 

rozwiązanie ostateczne. 
 
5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 
 
§21 Stanowiska kierownicze 
 
1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły tworzy się następujące stanowiska 

kierownicze: 
1) wicedyrektorów, 
2) kierownika szkolenia praktycznego. 

 
2. Dyrektor Szkoły powołuje wicedyrektorów szkoły po zasięgnięciu opinii Rady   
    Pedagogicznej oraz organu prowadzącego. 
 
3. Liczba wicedyrektorów uzależniona jest od możliwości organizacyjnych szkoły i zależy               

od decyzji organu prowadzącego szkołę. 
 
4. Dla stanowisk kierowniczych wymienionych w ust. 1 Dyrektor Szkoły opracowuje 

szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie z potrzebami  
     i organizacją szkoły. 
 
5. Tryb powołania i odwołania nauczyciela z funkcji kierowniczej określają odrębne przepisy. 
 
 

Rozdział 4 
Organizacja pracy szkoły 

 
§22 Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej 
 
1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 
kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie; 

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, 
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3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów 
wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-
pedagogicznej; 

4) praktyczna nauka zawodu; 
5) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 
6) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 
 

2. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 zajęcia edukacyjne. 
 
3. Dyrektor szkoły opracowuje szkolny plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały 

okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych  
     w przepisach prawa. 
 
4. Technikum realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich dostępnych 

form pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje Szkoły. 
 
5. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego (realizowane zgodnie z podstawą programową 

kształcenia ogólnego) oraz kształcenia w zawodach (realizowane zgodnie z podstawami 
programowymi kształcenia w poszczególnych zawodach, określonymi w odrębnych 
przepisach) są organizowane w oddziałach. 

 
6. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci w Technikum, zainteresowania 
uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe, ustala przedmioty 
realizowane w zakresie rozszerzonym. Kształcenie zawodowe teoretyczne i kształcenie 
praktyczne w Technikum może zakończyć się do końca lutego ostatniego roku nauki. 

 
7. Zajęcia w szkole prowadzone są: 
 

1) w systemie klasowo – lekcyjnym; godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny 
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie                        
to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej; 

 
2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału               

na grupy opisanych w niniejszym statucie; 
 
3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu 

edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, religii, etyki, przedmiotów zawodowych dla 
danych specjalizacji zawodowych, zajęcia wychowania fizycznego; 

 
4) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów 

edukacyjnych: zajęcia z języka obcego, specjalistyczne z wychowania fizycznego; 
 
5) w toku nauczania indywidualnego; 
6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 
7) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą; 
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8) w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia 

wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 
8. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w formie praktyki zawodowej. Praktyka 

zawodowa odbywa się w zakładach pracy na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szkołą 
a daną jednostką. Czas trwania praktycznej nauki zawodu określa program nauczania                 
dla danego zawodu.  

 
9. Uczniowie technikum mogą w okresie nauki odbywać staż uczniowski w rzeczywistych 

warunkach pracy w celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności 
praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie. Zakres zagadnień 
realizowanych w czasie stażu jest ustalany z dyrektorem szkoły w uzgodnieniu z uczniem 
albo rodzicami niepełnoletniego ucznia. W trakcie stażu uczeń może realizować treści 
nauczania i nabywać umiejętności wynikające z programu nauczania zawodu lub treści 
spoza programu nauczania, które zwiększą jego szanse na późniejsze zatrudnienie  
wyuczonym zawodzie. W przypadku stażu obejmującego treści programu nauczania, 
dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu  
w całości lub w części na podstawie zaświadczenia od pracodawcy. Z kolei zagadnienia 
wykraczające poza zakres praktycznej nauki zawodu mogą stanowić część lub całość stażu 
uczniowskiego, jednak nie mogą zostać zaliczone na poczet praktycznej nauki zawodu. 
Za odbycie stażu uczniowskiego, uczeń może otrzymać od pracodawcy świadczenie 
pieniężne. 

 
10. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
 

11.. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległości   
 
1) W sytuacjach nadzwyczajnych art.125a ust.1 Ustawy Prawo Oświatowe dopuszcza                    

się wprowadzenie zajęć w systemie zdalnym lub hybrydowym. 
2) Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa 45 minut z tego 10 
min przeznaczone może być na konsultacje  indywidualne z uczniem. 

3) Konsultacje indywidualne z rodzicami ustalone sa przez nauczyciela, wychowawcę, 
informacje  udostępnione poprzez e-dziennik rodzicom. 

4) W momencie wprowadzenia kształcenia na odległość dyrektor informuje przez 
e-dziennik uczniów, nauczycieli i rodziców o organizacji pracy szkoły. 

5) Lekcje prowadzone są na platformie Microsoft Teams. Każdy uczeń ma obowiązek 
zalogowania się na platformie, uczestniczenia w zajęciach, zapoznania się z przesłanym 
materiałem, a rozwiązania zadań jest zobowiązany odesłać na  platformę, lub e-mail  w 
formie uzgodnionej przez nauczyciela oraz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 
W terminie przysyłania prac brane są pod uwagę problemy z dostępnością do 
internetu, czy sprzętu komputerowego itp. Potwierdzeniem obecności ucznia podczas 
zajęć odbywa się przez zalogowanie na platformie lub w indywidualnych przypadkach 
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przez potwierdzenie na e-dzienniku, z poszanowaniem sfery prywatności ucznia,  
w sposób uzgodniony z nauczycielem przedmiotu. 

6) Praca ucznia będzie podlegała ocenie, nauczyciel na bieżąco będzie informował 
o sposobie oceniania ucznia. 

7) Zajęcia odbywają się zgodnie z  planem lekcji.  
8) Zakazuje się nagrywania lekcji i powielania materiałów bez zgody nauczyciela. 
9) W lekcji nie mogą uczestniczyć osoby spoza klasy i szkoły. 
10) Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym zawarte są w wymaganiach edukacyjnych, 

przedstawionych uczniom na pierwszych lekcjach we wrześniu. 
11) Jeśli uczeń nie ma dostępu do Internetu, jego rodzic/prawny opiekun informuje o tym 

wychowawcę, który ustala sposób przekazania uczniowi potrzebnych materiałów. 
 

§23 Zasady podziału na grupy, tworzenie struktur międzyoddziałowych i międzyklasowych  
 
1. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych, informatyki i technologii 

informacyjnej w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów: zajęcia mogą być prowadzone 
w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba 
uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni 
komputerowej. 

 
2. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących 

więcej niż 24 uczniów: zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, 
międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale 
na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego. 

 
3. Na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia 
ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów. 

 
4. Na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego: zajęcia mogą być prowadzone                 

w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 26 
uczniów. 

 
5. Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być 

prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. 
 
6. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, dla których  
    z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym 

laboratoryjnych dokonuje się podziału na grupy, jeżeli oddział liczy więcej niż 30 uczniów. 
 
7. Zajęcia dydaktyczne kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych powinny 

być realizowane w grupach uczniów zgodnie z wytycznymi wynikającymi z programu 
nauczania dla danego zawodu. 
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§24 Nauka religii/etyki 
 
1. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców lub prawnych opiekunów lub życzenie 

uczniów pełnoletnich szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z przepisami w sprawie 
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. 

 
2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, 

które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać 
zmienione. 

 
3. Oświadczenie składa się wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły. 
 
4. Szkoła organizuje lekcje religii/etyki dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej 

klasy (w przypadku grupy liczącej mniej niż siedmioro uczniów organizuje się zajęcia 
międzyoddziałowe). 

 
5. Nie są objęci nauką religii/etyki uczniowie, którzy wedle oświadczenia rodziców lub ich 

samych (potwierdzonych podpisem rodzica) pobierają naukę religii poza systemem 
oświaty lub świadomie z niej rezygnują. 

 
6. Uczeń, który nie uczęszcza na religię/etykę, przebywa w bibliotece szkolnej pod opieką 

nauczyciela bibliotekarza. Nauczyciel bibliotekarz odnotowuje frekwencję ucznia. 
Nieobecność jest traktowana jak nieobecność na zajęciach lekcyjnych. 

 
7. W przypadku, gdy religia/etyka znajduje się w planie lekcji na początkowych lub 

końcowych godzinach lekcyjnych, na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna 
niepełnoletniego ucznia lub wniosek ucznia pełnoletniego, dodatkowo podpisany przez 
rodzica/prawnego opiekuna, uczeń może zostać zwolniony przez dyrektora z obowiązku 
przebywania w bibliotece w czasie, gdy jego klasa uczestniczy w zajęciach religii/etyki. 

 
 
 
§25 Zajęcia wychowania do życia w rodzinie 
 
1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu 

wychowania do życia w rodzinie w wymiarze 14 godzin rocznie w klasie od 1 do 3, w tym 
po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. 

 
2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego 

rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej sprzeciw 
wobec udziału ucznia w zajęciach. 

3. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1, jeżeli zgłosi 
Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec swojego udziału w zajęciach. 

 
4. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 
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§26 Nauczanie indywidualne 
 
1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły 

obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 
 
2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły. Indywidualne nauczanie organizuje się 

na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania  
     w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 
 
3. Dyrektor szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego  
    z organem prowadzącym zasięga opinii rodziców (prawnych opiekunów) celem ustalenia 

czasu prowadzenia zajęć. 
 
4. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym  
    w szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 
 
5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć 

indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza szkołą. Może to nastąpić 
w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiednich przedmiotów, znacznej 
odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami 
dojazdu nauczyciela na zajęcia. 

 
6. Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone w indywidualnym  
      i bezpośrednim kontakcie z uczniem. 
 
7. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze 

wskazaniami w orzeczeniu. 
 
8. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

wynikające z ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości 
psychofizycznych ucznia, z wyjątkiem przedmiotów z których uczeń jest zwolniony, 
zgodnie z odrębnymi przepisami (wychowanie fizyczne, język obcy). 

9. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, dyrektor może 
zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy 
programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków,  

     w których zajęcia są realizowane. 
 
10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 
 
11. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia. 
 
12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio 

z uczniem wynosi od 12 do 16 godzin tygodniowo prowadzonych w co najmniej 3 dniach. 
 
13. Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego 

należy: 
1) dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia; 
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2) udział w posiedzeniach Zespołu Wspierającego opracowującego IPET; 
3) prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia 

ucznia w życiu szkoły; 
4) podejmowanie działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami; 
5) systematyczne prowadzenie Dziennika zajęć indywidualnych. 
 

14. Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków                    
z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, dyrektor szkoły organizuje 
różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających 
zainteresowania uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych 
zajęciach edukacyjnych. Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz 
stanowisko rodziców/ prawnych opiekunów odnotowywane są w Dzienniku nauczania 
indywidualnego. 

 
15. Dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego                           

w przypadku, gdy rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz               
z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia ucznia, 
umożliwiającą uczęszczanie ucznia do szkoły. 

 
16. Dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego 
wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie ucznia do szkoły. Dyrektor szkoły 
w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest zobowiązany powiadomić PPP, 
która wydała orzeczenie oraz organ prowadzący szkołę. 

 
17. Dyrektor szkoły zawiesza realizację nauczania indywidualnego na czas określony lub 

nieokreślony na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów przedłożony wraz                  
z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że ze względu na pogorszenie 
stanu zdrowia ucznia prowadzenie nauczania indywidualnego nie jest możliwe. Dyrektor 
szkoły w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest zobowiązany powiadomić 
PPP, która wydała orzeczenie oraz organ prowadzący szkołę. 

 
18. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu                     

na zasadach określonych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. 
 
§27 Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki  
 
1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego 

programu nauki zgodnie z rozporządzeniem. Uczeń ubiegający się o ITN powinien 
wykazać się: 
1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich 

przedmiotów; 
2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec 

roku/semestru. 
 
2. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego 

szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki. 
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3. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie 

co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej 
klasyfikacji. 

 
4. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy. 
 
5. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania  
    z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego 

roku szkolnego. 
 
6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić: 

1) uczeń - za zgodą rodziców (prawnych opiekunów); 
2) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia; 
3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy 

wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów). 
 

7. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza 
do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach 
ucznia. 

 
8. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program 

nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą. 
 
9. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący 

zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, 
psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń. 

 
10. Po  otrzymaniu  wniosku,  o  którym  mowa  w  ust.8  dyrektor  szkoły  zasięga  opinii  

Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
 
11. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku 

pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni 
psychologiczno– pedagogicznej. 
 

12. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego 
programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia 
organu nadzoru pedagogicznego. 

 
13. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny. 
 
14. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby 

pracować. 
 
15. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna  
      i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji –     
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      nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie. 
 
16. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub 

do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole 
wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie. 

 
17. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN: 

1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji 
indywidualnych; 

2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego 
wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej 
bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych  

     z nauczycielem. 
 

18. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 
godziny co dwa tygodnie. 

 
19. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania. 
 
20. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, 

przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem. 
 
21. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu 

klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą. 
 
22. Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia. 
 
23. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN. 
 
 
 
24. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, 

należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację                    
o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować                       
w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”. 

 
§28 Baza szkoły 
 
1. Do realizacji zadań statutowych CKZiU zapewnia uczniom możliwość korzystania z:  

1) pracowni informatycznych 
2) sal lekcyjnych 
3) biblioteki  
4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej pomocy przedlekarskiej 
5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych  
6) pomieszczeń administracyjno – gospodarczych 
7) innych pomieszczeń, w których mogą być realizowane zajęcia obowiązkowe                             
     i pozalekcyjne.  
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2. Organizację pracowni szkolnych oraz pracowni zajęć praktycznych określają regulaminy 

poszczególnych pracowni. 
 
§29 Kalendarz szkolny 
 
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

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

 
2. Okresy, na które dzieli się rok szkolny w poszczególnych szkołach zespołu, opisane są                

w rozdziale Wewnątrzszkolne  Zasady Oceniania. 
 
3. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne Szkoły, 
może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych – 10 dni dla Technikum. 

 
§30 Arkusz organizacji szkoły 
 
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły na podstawie ramowych 
planów nauczania oraz planu finansowego. Dyrektor szkoły przekazuje arkusz organizacji, 
zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, organowi prowadzącemu szkołę. 
Organ prowadzący szkołę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
zatwierdza arkusz organizacji szkoły. 

 
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: wykaz pracowników szkoły 

wraz z ich kwalifikacjami, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych. 
 
 
§31 WDN 
 
1. Dyrektor szkoły opracowuje  plan WDN - Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. 
 
2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN Dyrektor szkoły powołuje 

szkolnego lidera WDN. 
 
§32 Organizacja pracy w oddziałach 
 
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w ciągu 

roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem 
nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem zawartym 
w szkolnym zestawie programów nauczania. 

 
2. W porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę w szkole organizuje się oddziały: 

1) jednozawodowe, 
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2) dwuzawodowe. 
 

3. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  
     i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora szkoły                 

na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony 
zdrowia i higieny pracy. 

 
4. Dyrektor szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów 

odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny szkoły powinien być 
tworzony z uwzględnieniem tych przepisów. 

 
5. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

o strukturze międzyoddziałowej lub międzyklasowej. 
 
6. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej 

wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej 
przez cały okres funkcjonowania klasy. 

7. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny 
wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny 
wniosek wszystkich rodziców danej klasy w następujących przypadkach: 

 
1) rażącego zaniedbywania obowiązków wychowawcy klasy; 
2) postępowania niezgodnego z zasadami etyki; 
3) utraty zaufania młodzieży, konfliktów; 
4) w innych uzasadnionych przypadkach. 

 
 
 
 
 
 
§33 Działalność innowacyjna i eksperymentalna 
  
1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia 

eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, 
organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność 
kształcenia. 

2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może 
być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie. 

 
3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków 

kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań 
innowacyjnych i eksperymentalnych. 

 
4. Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być 

podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie 
planowanych działań. 
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5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny. 
 
6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna. 
 
7. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu: 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji; 
2) opinii Rady Rodziców; 
3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, 

w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane. 
 
8. Po wyrażeniu pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań wprowadzenia 

innowacji przez organ prowadzący szkołę i akceptacji kuratora, innowacja zostaje 
wprowadzona. 

 
9. W zakresie działalności innowacyjnej ze szkołą mogą współdziałać stowarzyszenia oraz 

inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo 
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
szkoły. Zgodę na podjęcie współpracy wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu 
warunków tej współpracy oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców. 

 
§34 Programy finansowane ze środków unijnych  
 
1. Szkoła może realizować projekty w ramach programów finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 
 
2. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących                

z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz,                 
w szkole może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
posiadający kwalifikacje określone w szczegółowych przepisach. 

 
3. Nauczyciela, o którym mowa w ust. 2, zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie 

Pracy oraz Karcie Nauczyciela. 
 
§35 Wycieczki przedmiotowe 
 
1. Organizacja zajęć wyjazdowych np. wycieczek przedmiotowych opisana jest w odrębnych 

przepisach. 
 
§36 Praktyki pedagogiczne dla studentów  
 
1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego 
porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – 
poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 
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2. Opiekę nad praktykantem Dyrektor szkoły powierza nauczycielowi opiekunowi za jego 
zgodą. 

 
3. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. 
 
4. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada opiekun praktykanta. 
 
§37 Biblioteka szkolna 
 
1. Członkowie społeczności szkolnej korzystają z zasobów biblioteki szkolnej. Biblioteka jest 

interdyscyplinarną pracownią, nad którą opiekę sprawuje zatrudniony w szkole nauczyciel 
bibliotekarz.  

 
2. Zadaniem biblioteki jest: 

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów 
bibliotecznych; 

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki, 
3) prowadzenie działalności informacyjnej; 
4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych; 
5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; 
6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 
7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania 

uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek; 
8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 
9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych; 
10) organizacja wystaw okolicznościowych. 
 

3. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy: 
1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni 
przedmiotowych, 

b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej 
zbiory, 

c) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania 
informacji, 

d) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych 
zainteresowań i potrzeb, 

e) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej oraz 
związany z nią indywidualny instruktaż, 

f) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji 
szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań 
dydaktyczno–wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej 
uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia, 

g) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki. 
 
2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych: 

a) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki, 
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b) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, 
przeprowadzanie ich selekcję, 

c) prowadzenie ewidencję zbiorów, 
d) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów, 
e) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej, 
f) prowadzenie dokumentację pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, 

indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów, 
g) planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz terminarz 

zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych, 
h) składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny 

stanu czytelnictwa w szkole, 
i) ma obowiązek korzystać z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić 

własny warsztat pracy. 
 
4. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, 

kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole 
programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły. 

 
5. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki 

przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli 
określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki. 

 
6. Nadzór nad pracą nauczycieli bibliotekarzy sprawuje Dyrektor szkoły, który: 
 

1) zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi  
    i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki 

do doskonalenia zawodowego; 
2) zatwierdza przydziały czynności bibliotekarzy; 
3) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu 

systemu edukacji czytelniczej. 
 

7. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności  
    i planie pracy biblioteki. 
 
 
8. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców                  

i innych ofiarodawców. 
 
9. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy 

szkoły. 
 
10. Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone 

książki i materiały. 
 
11. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki. 
 
12. Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę bibliotekarza na sporządzenie kserokopii  
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      z materiałów bibliotecznych.  
 
13. Czytelnik, który w wyznaczonym terminie nie zwraca książek do biblioteki, zostanie 

ukarany uwagą wpisaną do dziennika lekcyjnego. 
 
14. Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji. 
 
15. Czytelnik może, pod nadzorem bibliotekarza, korzystać z komputerowego wyszukiwania 

informacji bibliograficznych. 
 
16. Czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, 

zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza. 
 
17. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed 

końcem roku szkolnego. 
 
18. Czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie szkoły 

karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki. 
 
19. Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości  
      o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy. 
 
§38 Zasady funkcjonowania zespołów nauczycielskich. 
 
1. Dyrektor szkoły ma prawo powoływać i nadzorować pracę  zespołów nauczycielskich.   
 
2. W skład zespołów wchodzą: 

1) zespoły przedmiotowe; 
2) zespoły oddziałowe; 
3) zespoły zadaniowe. 
 

3. Zespół oddziałowy tworzą nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale, zespół 
przedmiotowy tworzą nauczyciele danego przedmiotu edukacyjnego lub nauczyciele 
grupy przedmiotów pokrewnych,  zespół zadaniowy tworzą nauczyciele powołani przez 
dyrektora do realizacji określonych zadań. 

 
4. Pracą poszczególnych zespołów, o których mowa w ust. l, kieruje, powołany przez 

dyrektora, przewodniczący zespołu, a w przypadku zespołu oddziałowego koordynator - 
wychowawca klasy. 

 
5. Zespoły oddziałowe,  przedmiotowe i zadaniowe pracują według planu sporządzonego               

na dany rok szkolny, zgodnie z ustaleniami planu szkoły. 
 
6. Każdy nauczyciel uczestniczy w pracy kilku zespołów.  
 
7. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem: 

1) planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole 



 
 

32 

2) koordynowania działań w szkole 
3) zwiększenia skuteczności działania 
4) ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami 
5) doskonalenia umiejętności indywidualnych 
6) zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje 
7) doskonalenia współpracy zespołowej 
8) wymiany doświadczeń między nauczycielami 
9) wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania 

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

  w wykonywaniu zadań. 
 
§39 Zespoły przedmiotowe 
 
1. W Szkole działają następujące zespoły przedmiotowe: 

1) zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych  
2) zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych  
3) zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych i informatycznych 
4) zespół nauczycieli wychowawców 

 
2. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, którzy 

wybierają przewodniczącego na bieżący rok szkolny. 
 
3. Nauczyciele danego przedmiotu tworzą grupę przedmiotową, której pracą kieruje lider 

grupy. 
 
4. Wszystkie zebrania zespołów przedmiotowych są protokołowane. 
 
5. Plany działania wszystkich zespołów przedmiotowych powinny być opracowane do końca 

września, a dokumenty przekazane Dyrektorowi Szkoły. 
 
6. Cele i zadania zespołu i grupy przedmiotowej to: 
 

1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów 
nauczania, korygowanie treści programowych mających na celu wspólne opracowanie 
szczegółowych kryteriów oceniania uczniów  

2) opiniowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 
3) opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich programów nauczania do realizacji 

podstawy programowej; 
4) ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów osiągnięć 

uczniów, egzaminów próbnych oraz opracowanie ich wyników; 
5) nadzorowanie przygotowań uczniów do olimpiad, konkursów, egzaminów; 
6) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli. 
 

7. Zespoły przedmiotowe spotykają się zgodnie z harmonogramem ujętym w planie. 
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§40 Zespoły problemowe 
 
1. Zespoły problemowe zostają powołane w razie zaistniałych potrzeb przez Dyrektora 

szkoły. 
 
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wskazany przez Dyrektora szkoły. 
 
3. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie 

poszczególnych zadań. 
 
§41 Zespoły oddziałowe 

  
1. Liczba zespołów oddziałowych jest równa ilości oddziałów w danym roku szkolnym. 

Zespół tworzą nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale. 
 

2. W ciągu roku szkolnego powinny się odbyć przynajmniej cztery spotkania zespołu, w tym 
jedno we wrześniu. 
 

3. Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy, nazywany dalej koordynatorem zespołu. 
 

4. Zadania zespołu to: 
1) dokonanie wnikliwej diagnozy wstępnej (analiza dokumentacji, diagnoza                               

na podstawie obserwacji w pierwszym miesiącu nauki) 
2) ustalenie sposobów realizacji programów nauczania dla danego oddziału oraz ich 

modyfikowania w razie potrzeby, opracowanie i ewaluacja indywidualnych programów 
edukacyjno-terapeutycznych 

3) wnioskowanie do dyrektora o zatwierdzenie IPET-ów 
4) ustalanie wykazu podręczników dla danego oddziału 
5) korelowanie treści programowych przedmiotów, bloków w trakcie realizacji 

i porozumiewanie się co do wymagań 
6) monitorowanie postępów oraz organizowanie mierzenia osiągnięć uczniów, 

dokonanie oceny śródrocznej i rocznej oraz opracowanie wniosków do dalszej pracy 
7) wnioskowanie o nagrody i dla wyróżniających się uczniów zgodnie z  regulaminem 

przyznawania nagród uczniom 
8) organizacja doradztwa zawodowego we współpracy z pedagogiem, rodzicami, 

nauczycielem odpowiedzialnym w szkole za prowadzenie doradztwa zawodowego 
9) wnioskowanie do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej w sprawach pedagogicznych, 

opiekuńczych i profilaktycznych 
10) wspólna praca nad tworzeniem programu wychowawczo-profilaktycznego dla klasy 
11) opracowywanie wniosków do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na cykl 

edukacyjny na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej obowiązujących 
programów, wniosków rodziców i propozycji uczniów, a także analizy sytuacji 
wychowawczej w szkole 

12)  analizowanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych 
13) analiza sytuacji wychowawczych w oddziale na wniosek wychowawcy lub nauczyciela 

prowadzącego zajęcia w klasie; opracowanie zaleceń do pracy, sposobów wspólnego 
oddziaływania dla zespołu nauczycieli uczących w klasie 
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14) rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów, 
wnikliwa ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, występowanie 
do dyrektora z propozycjami  potrzeb w zakresie tej pomocy, 

15) koordynowanie współpracy z rodzicami i aktywizowanie środowiska rodzinnego  
w procesach edukacyjno-wychowawczych,  w tym organizowanie zebrań z rodzicami, 
systematyzacja kontaktów, organizacja wizyt w domach rodzinnych, informowanie  
o postępach i ewentualnych trudnościach edukacyjnych i wychowawczych oraz 
angażowanie rodziców do wspólnego ich rozwiązywania 

     16) współpraca z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi w rozwiązywaniu  
           indywidualnych problemów wychowawczych i życiowych uczniów 
     17) konstruowanie opinii o uczniach na wniosek rodziców i instytucji zewnętrznych 
     18) współpraca w zakresie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych wynikających  

  z organizacji pracy szkoły (imprezy, uroczystości i wydarzenia ogólnoszkolne). 
  
§42 Wolontariat, stowarzyszenia i fundacje  
 
1. W szkole może funkcjonować Szkolny Klub Wolontariatu. Zadania wolontarystyczne może 

prowadzić Samorząd Uczniowski , Szkolne Koło PCK. 
 
2.  Wolontariat ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, 

reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym  
     i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 
 
3. Wolontariuszem może być każdy uczeń, który wyrazi chęć uczestnictwa, w przypadku 

ucznia niepełnoletniego, przedłoży pisemną zgodę rodzica / opiekuna ustawowego                    
na działalność w klubie. 

 
4. Cele działania  wolontariatu:  

1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu; 
2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym; 
3) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, 

życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach; 
4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, 

kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym; 
5) tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych 

sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji; 
6) pośredniczenie we włączaniu młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym  
    w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych  
    w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne 

organizacje; 
7) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 
8) promowanie idei wolontariatu; 
9) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach  
    o charakterze charytatywnym. 
 

5. Wolontariusze: 
1) wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu; 
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2) wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie 
pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna; 

3) warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej 
deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych 
opiekunów); 

4) po wstąpieniu do Klubu wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania 
zasad wolontariatu i regulaminu, obowiązującego w szkole; 

5) członkowie klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie 
utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych; 

6) członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, 
troską o innych; 

7) członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań; 
8) każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując 

swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy; 
9) każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, 

godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych; 
10) każdy członek Klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie 

Etycznym oraz Regulaminie Klubu; 
11) wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie 

Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu. O skreśleniu z listy decyduje opiekun 
Szkolnego Klubu Wolontariatu, po zasięgnięciu opinii zarządu Klubu. 

 
6.  Struktura organizacyjna Klubu Wolontariusza. 

1) Klubem Wolontariatu opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces                      
do opieki nad tym klubem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły. 

2) Opiekun Klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki  
    w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych                

lub deklarujących pomoc – rodziców. 
3) Na walnym zebraniu członków klubu w głosowaniu jawnym wybiera się spośród 

członków - zarząd klubu. 
4) Wybory do zarządu przeprowadza się we wrześniu każdego roku szkolnego. 
5) Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza-

koordynatora. 
6) Na koniec każdego okresu odbywa się walne zebranie w celu podsumowania 

działalności, przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych 
akcji, wskazanie obszarów dalszej działalności. 

 
7. Formy działalności: 

1) działania na rzecz środowiska szkolnego; 
2) działania na rzecz środowiska lokalnego; 
3) udział w akcjach ogólnopolskich; za zgodą dyrektora szkoły. 
 

8. Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy. 
 
9. Regulacje świadczeń wolontariuszy i zasady ich bezpieczeństwa: 

1) Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych 
w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie  
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     o możliwości jego rozwiązania. 
2) Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, 

porozumienie powinno być sporządzone na piśmie. Porozumienie w imieniu 
wolontariusza podpisuje dyrektor szkoły. W przypadku, gdy działania w ramach 
wolontariatu wykonywane są na terenie szkoły lub poza szkołą pod nadzorem 
nauczyciela można odstąpić od sporządzenia porozumienia. 

3) Korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń. 

4) Wolontariusz ma prawo do informacji o przysługujących jemu prawach i ciążących 
obowiązkach, a także o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym  

     z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. 
5) Korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania 

przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń 
związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej.                    
W przypadku świadczenia wolontariatu na rzecz szkoły obowiązek ten ciąży                         
na dyrektorze szkoły, a w przypadku, gdy wolontariat organizowany jest poza szkołą 
odpowiedzialność ponosi opiekun prowadzący uczniów na działania. 

6) W wyjątkowych sytuacjach szkoła może przyjąć na siebie obowiązek prowadzenia 
spraw formalnych oraz koszty ubezpieczenia. 

7) W przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez 
uzgodnienia z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu szkoła nie ponosi 
odpowiedzialności. 

 
10. Nagradzanie wolontariuszy 

1) Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego 
działalności. 

2) Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność woluntarystyczną 
     i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia. 
 
 

11. Formy nagradzania: 
1) pochwała dyrektora na szkolnym apelu, 
2) przyznanie dyplomu, 
3) wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego, 
4) pisemne podziękowanie do rodziców. 
 

12. Szczegółową organizacje wolontariatu w szkole określa Regulamin Wolontariatu. 
 
13. Każdy uczeń, który nie przystąpił do klubu wolontariusza może podejmować działania 

pomocowe. 
 
14. W szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym 

jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 
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15. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, wyraża Dyrektor szkoły 
po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Rady Rodziców. 

 
§43 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego  
 
1. Szkoła organizuje wewnątrzszkolne doradztwo w zakresie wyboru kierunku dalszego 

kształcenia i/lub zawodu, a także współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną 
oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom  

     i rodzicom. 
 
2. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu: 

1) gromadzenie informacji o szkołach policealnych i wyższych oraz innych jednostkach 
szkolących; 

2) gromadzenie informacji o zawodach i rynku pracy; 
3) szkolenia o metodach poszukiwania pracy; 
4) pomoc psychologiczną w określaniu własnych predyspozycji zawodowych; 
5) prowadzenie zajęć z zakresu: komunikacji interpersonalnej, profilaktyki antystresowej, 

technik negocjacji, sposobów motywowania do pracy, asertywności; 
6) kształtowanie umiejętności gromadzenia dokumentacji przydatnej na rynku pracy. 
 

3. Realizacja celów wewnątrzszkolnego systemu doradztwa odbywa się poprzez: 
 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia  
    w zawodzie; 
2) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego; 
3) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, prowadzone w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
4) zajęcia z wychowawcą; 
5) indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym; 
6) indywidualne lub grupowe wizyty u pracodawców. 

4. Dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela – doradcę zawodowego oraz stworzyć Szkolny 
Ośrodek Kariery. 

 
5. Na podstawie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, opracowywany jest 

program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok 
szkolny, który zawiera działania związane z realizacją doradztwa zawodowego. O jego 
założeniach informowani są uczniowie i ich rodzice. 

 
6. Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego opracowuje 

doradca zawodowy albo inny nauczyciel lub nauczyciele odpowiedzialni za realizację 
doradztwa zawodowego w szkole, wyznaczeni przez dyrektora szkoły. 

 
7. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program. 
  
§44 Ubezpieczenie uczniów 
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1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego 

ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 
2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia.  
 
3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy klasy, Dyrektor 

szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków 
finansowych szkoły. 

 
4. Obowiązkiem rodziców uczniów wyjeżdżających na praktyki zawodowe, wycieczki                    

za granicę, jest posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 
     i kosztów leczenia podczas tych wyjazdów. 
 
5. Szkoła zastrzega sobie, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu braku 

ubezpieczenia wychowanków od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas 
zajęć szkolnych oraz wycieczek i imprez organizowanych w kraju. Obowiązek spoczywa          
na rodzicach ucznia. 

 
6. Uczeń nie posiadający ubezpieczenia NNW nie może korzystać z organizowanych przez 

szkołę wycieczek i imprez zagranicznych. 
 

Rozdział 5 
Kształcenie w zawodach szkolnictwa zawodowego 

 
§45 Organizacja zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego 

 
1. Działalność edukacyjna szkoły w zakresie kształcenia w danym zawodzie  jest określona              
w szkolnym programie nauczania tego zawodu, który  uwzględnia wszystkie elementy 
podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz korelację kształcenia ogólnego                       
i kształcenia zawodowego. 
2. Efekty kształcenia uczniowie osiągają w toku realizacji obowiązkowych zajęć teoretycznych 
przedmiotów zawodowych oraz zajęć realizowanych w formie praktycznej nauki zawodu.  

 
3. Szkoła organizuje przygotowanie uczniów do nabycia dodatkowych uprawnień 
zawodowych w zakresie wybranych zawodów, dodatkowych umiejętności zawodowych lub 
kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 
 
4. Szkoła zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym 
technologii i technice stosowanej w  nauczanych zawodach, aby zapewniać uzyskanie 
wszystkich efektów kształcenia wymienionych w podstawach programowych kształcenia               
w tych zawodach. 
 
5. Szkoła podejmuje działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do 
jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji             
i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz 
zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. 
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6. Szczegółowe warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym kwalifikacje osób 
realizujących zajęcia teoretyczne  z zakresu kształcenia zawodowego określają odrębne 
przepisy.  
 
§46 Szczegółowa organizacja praktycznej nauki zawodu. 
 
1. Szkoła zapewnia uczniom nabywanie umiejętności praktycznych niezbędnych                            
do wykonywania zadań zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.  

 
2. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w formie praktyk zawodowych. 

 
3. Szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez ucznia podczas 
praktycznej nauki zawodu oraz wymiar godzin tych zajęć określa szkolny program nauczania 
danego zawodu uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodzie. 

 
4. Zajęcia praktycznej nauki zawodu realizowane są w formie praktyk zawodowych 
realizowanych u pracodawców oraz w indywidualnych gospodarstwach rolnych. 

 
5. Umowy o praktyki zawodowe dla uczniów Technikum zawiera Dyrektor z podmiotem 
przyjmującym uczniów na praktyki. 

 
6. Dokumentacja związana z realizacją praktyk zawodowych składa się z: 

1) harmonogram praktyk zawodowych  dla danego zawodu; 
2) regulamin praktyk zawodowych zawierający zadania szkoły oraz zadania zakładu 

pracy; 
3) terminy i tryb powiadamiania uczniów o warunkach odbywania praktyk 

zawodowych; 
4) warunki uzyskania pozytywnej oceny przez uczniów z praktyk zawodowych.  
5)  

   
7. Szkoła kierując uczniów na praktykę zawodową w szczególności:  

1) nadzoruje realizację programu praktyki zawodowej; 
 2) współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyki zawodowe; 
 3) akceptuje, wyznaczonych przez podmioty przyjmujące uczniów na praktykę 
zawodową, instruktorów i opiekunów praktyk zawodowych. 
 

8. Środki finansowe na realizację praktyk zawodowych organizowanych przez Szkołę  
zapewnia organ prowadzący. 

 
9. Szczegółowe warunki i tryb organizowania praktyk zawodowych oraz praktycznej nauki  

   zawodu określają odrębne przepisy. 
 

§47 Organizacja pracowni szkolnych, w szczególności pracowni ćwiczeń praktycznych, 
pracowni symulacyjnych oraz warsztatów szkolnych dla realizacji zajęć praktycznych, jeżeli 
szkoła takie pracownie i warsztaty posiada; 
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1. Szkoła dysponuje: 
1) pracowniami informatycznymi; 
2) pracownią gastronomiczną. 

 
2.  „Regulamin pracowni” określa  z uwzględnieniem zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy 

uczniów, zabezpieczenia sprzętu przed zniszczeniem oraz zachowania porządku. 
 
§48 Organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów, zwiększających szanse ich zatrudnienia, 
jeżeli szkoła takie zajęcia prowadzi 
 

1. Szkoła może  organizować  dodatkowe zajęcia w formach pozaszkolnych dla uczniów 
zwiększające szanse ich zatrudnienia.  
 

2. Udział w zajęciach, o których mowa w ust. 1 jest dobrowolny.  
 

3. Tematyka dodatkowych zajęć jest dostosowywana do potrzeb uczniów i aktualnych 
możliwości szkoły. 

 
Rozdział 6 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
 
§49.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. 
 
2. Nauczycieli zatrudnia się na stanowiskach pracy: 

1) nauczyciel; 
2) nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych 
3) nauczyciel praktycznej nauki zawodu 
4) pedagog szkolny; 
5) bibliotekarz-nauczyciel- bibliotekarz biblioteki szkolnej 

 
 

3. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach: 
1) główny księgowy; 
2) starszy księgowy 
3) sekretarz szkoły; 
4) pomoc administracyjna  
5) administrator systemów informatycznych i bazy danych 
6) pracownicy obsługi;  

 
4. W szkole mogą być utworzone stanowiska wicedyrektorów. 
5. W szkole utworzono stanowisko kierownika szkolenia praktycznego. 
 
§50.1. Nauczyciel realizuje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zadania szkoły, zgodnie 
z jej charakterem określonym w statucie i odpowiada za jakość jej pracy, w tym wyniki pracy 
dydaktyczno-wychowawczej i sposób sprawowania opieki nad uczniami w zakresie 
powierzonych mu  zadań, odpowiedzialności i uprawnień. 
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2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich   
     zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w dorastaniu 
      i  osiąganiu dojrzałości. 
  
3. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:  

1) realizowanie programów pracy szkoły  w czasie  powierzonych mu do realizacji 
zajęć edukacyjnych; 

2) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie każdych zajęć organizowanych 
przez szkołę, w tym zakresie : 

a) systematyczne kontrolowanie miejsc w których przebywają uczniowie 
pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy; 

b) sumienne pełnienie wyznaczonych dyżurów; 
c) bezwzględne przestrzeganie regulaminów pracowni przedmiotów 

zawodowych ,  zasad organizacji wycieczek 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 uzdolnień 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 czynności 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 osobistych; 
9) organizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 
10) opieka nad powierzonymi izbami lekcyjnymi oraz troska o znajdujący się w nich 

sprzęt i wyposażenie. 
 

4. Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego  
    podnoszenie i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne   
    uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w szkole i przez instytucje  
    wspomagające szkołę. 
 
§51.1.Nauczyciel pełniący funkcję wychowawcy opiekuje się uczniami w powierzonym mu   
      oddziale i jest ich rzecznikiem w środowisku szkolnym. 
 
2. Do zakresu zadań 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 realizowanych przez nich działań dydaktyczno-
wychowawczych; 
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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 bezpieczeństwa 
uczniów i ochrony ich zdrowia; 

6) kontrolowanie obecności wychowanków na zajęciach, podejmowanie czynności 
wyjaśniających przyczyny nieobecności oraz inicjowanie egzekucji 
administracyjnej wobec uczniów nie realizujących obowiązku nauki..; 

7) przygotowanie i prowadzenie spotkań z rodzicami; 
8) prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasowego zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 
3. Wychowawca otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich 

wychowanków, a także planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne 
formy życia zespołowego integrujące oddział klasowy. 

 
§52.1. Nauczyciel bibliotekarz organizuje pracę biblioteki jako interdyscyplinarnej pracowni  
      wspierającej działalność dydaktyczną wychowawczą i opiekuńczą szkoły. 
 
2. Do zakresu zadań 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 uzdolnień poprzez naukę 

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

w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych, 
e) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie 

informacyjnym, 
f) organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową 

 i społeczną; 
2) w zakresie prac organizacyjno – technicznych: 

a) gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli 
i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów, podręczników, 
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 

b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 
d) wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 
e) selekcjonowanie zbiorów 
f) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki. 
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3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę należy: 

1) systematyczne kontrolowanie wyposażenia biblioteki i zgłaszanie dyrektorowi 
awarii i uszkodzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu uczniów  
i pracowników; 

2) stwarza warunków umożliwiające uczniom bezpieczny pobyt w bibliotece  
i czytelni w czasie przerw, przed lekcjami i po lekcjach; 

3) stwarzanie warunków umożliwiających uczniom odrabianie zadań domowych; 
4) podejmowanie działań opiekuńczych wobec uczniów, zgodnie z potrzebami 

szkoły. 
 
§53.1. 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 zadań pedagoga szkolnego należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 
trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu  szkoły; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne 
uczestnictwo uczniów w życiu  szkoły; 

3) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 
młodzieży 

4) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych; 

5) prowadzenie zajęć przede wszystkim o charakterze profilaktyki pierwszorzędowej - 
promocja zdrowego stylu życia, uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami 
trudnymi, ukazanie alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych                           
i problemowych; 

6) koordynowanie udziału uczniów w lokalnych i ogólnopolskich programach                    
o charakterze profilaktyczno-wychowawczym; 

7) działanie w zespole  wychowawczym, w zespołach oddziałowych 
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 
patologicznych; 

10) współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną  
3. Pedagog szkolny dwa razy w roku szkolnym przedstawia radzie pedagogicznej   

sprawozdanie z analizy sytuacji wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej szkoły (m.in. 
na podstawie badań diagnostycznych przeprowadzanych wśród uczniów i ich rodziców). 

4. Pedagog szkolny współpracuje z dyrektorem w zakresie tworzenia (modyfikowania) 
     i realizowania programu wychowawczego-profilaktycznego , innych planów i programów    
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     związanych z wychowaniem, rozwojem osobowym uczniów i poprawianiem jakości pracy    
     szkoły. 
§53.2. Pedagog specjalny 
   1. Do zadań pedagoga specjalnego w szkole i placówce należy w szczególności: 

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi 
specjalistami, rodzicami oraz uczniami w: rekomendowaniu dyrektorowi szkoły lub 
placówki do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego 
uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w 
ustawie z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami, 

2) prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 
trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki, 

3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 
4) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 
odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne ucznia, 

5) współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach o organizacji kształcenia, 
wychowania i opieki dla uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowanych 
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym -– w zakresie opracowania i 
realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia 
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia 
mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 
rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 
funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i 
jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki, 

7) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 
8) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 
9) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów, 
10)  udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i 

nauczycielom, 
11)  współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w 

[przepisach o organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
12)  przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki mającego na celu podnoszenie jakości 
edukacji włączającej. 
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    §53.3 Psycholog: 
1. Do obowiązków psychologa zatrudnionego w szkole należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 
trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych  szkole lub placówce w celu rozwiązywania 
problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne 
uczestnictwo ucznia w życiu, szkoły i placówki; 

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 
do rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i 
młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i 
pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 
w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki, 
udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 
 

§54.1. Doradca zawodowy koordynuje realizację szkolnego systemu doradztwa 
zawodowego o którym mowa w §47 statutu. 
 
2. Do zakresu zadań doradcy zawodowego należy: 

1) prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego; 
2) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów                          

do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 
3) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie wykorzystania 

posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych; 
4) upowszechnianie informacji o aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniu                 

na pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz dostępnych 
stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia. 

3. Doradca zawodowy szczególną troską otacza  uczniów z niepełnosprawnością, 
niedostosowaniem społecznym i zagrożonych niedostosowaniem społecznym wspierając 
ich w tranzycji na rynek pracy.   
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§55.1. Do zakresu zadań nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki 
specjalnej, zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych należy w szczególności: 

1) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych, 
wychowawczych i opiekuńczych, wg planów pracy szkoły z uwzględnieniem 
indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych uczniów objętych 
kształceniem specjalnym; 

2) udział w posiedzeniach zespołu d.s. kształcenia specjalnego oraz zespołu d.s. 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu dokonania oceny funkcjonowania 
uczniów, zaplanowania działań wspierających uczniów i ich rodziców  a także 
oceny efektywności podejmowanych działań; 

3) realizowanie wyznaczonych przez dyrektora zintegrowanych działań i zajęć 
określonych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym uczniów 
objętych kształceniem specjalnym; 

 
§56.1. Zakres kompetencji wicedyrektorów  i kierownika szkolenia  praktycznego określa 
Dyrektor szkoły. 
 
§57.1. Zatrudnieni w szkole pracownicy administracji i obsługi podlegają Dyrektorowi szkoły   
i realizują zadania wynikające z powierzonych im obowiązków. 
 
2. Prawa i obowiązki reguluje: Kodeks Pracy  i regulaminy wewnętrzne. 
 
 

Rozdział 7 
Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

        
§58.1. Ocenianiu podlegają: 
 a) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
 b) zachowanie ucznia; 
 
2. Celem oceniania wewnątrzszkolnego zwanego dalej „ocenianiem” jest: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 
zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;  

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co 
zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;  

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 zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;  
g) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 
3. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe   
    postawione przez nauczyciela oraz przyjęte kryteria zachowania. 
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§59.1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje formułowanie przez nauczycieli wymagań 
edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych                          
i rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych               
i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 
Oceny bieżące, klasyfikacyjne - śródroczne, roczne i końcowe - są ustalane w stopniach 
według skali 1 – 6: 

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

     Dopuszcza się stawianie „+” i  „-‘’ przy ocenach cząstkowych. 
 
2. Podstawą ustalania w szkole  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych                                 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są  wymagania edukacyjne określone    
przez nauczyciela i podane do wiadomości uczniów i ich rodziców.  
 
3. Wymagania edukacyjne to oczekiwane osiągnięcia ucznia, niezbędne do uzyskania  
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych odnoszące się                                   
do realizowanego  programu nauczania. 
 
4. 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. 
3) Warunki poprawienia i podwyższania ocen bieżących. 

 
5. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów (do końca września)   
    o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu   
    nauczania oraz sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, a także warunkach  
    i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej  
    z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Rodzice mają prawo do zapoznania  
    się z wymaganiami edukacyjnymi u poszczególnych nauczycieli. 
 
6. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych     
    potrzeb ucznia, z uwzględnieniem w/w opinii lub orzeczeń, oraz nie posiadających tychże   
    (dotyczy w szczególności nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjnych).  
    Dostosowanie wymagań edukacyjnych dokonuje się dla ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na 
podstawie tego orzeczenia;  

2) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;  

3) objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie 
rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 



 
 

48 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 
nauczycieli i specjalistów w szkole- na podstawie tego rozpoznania; 

4) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 
przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych  – na podstawie tej opinii. 

7. Dostosowanie wymagań edukacyjny do możliwości ucznia o którym mowa w ust. 5    
     dotyczy: 

1) poziomu koniecznych umiejętności i wiadomości na poszczególne oceny; 
2) form sprawdzania wiadomości i umiejętności oraz ich wag;  
3) zadawania prac domowych. 

 
 
 
§60.1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
 
2. Ocenianie zachowania ucznia ukierunkowane jest na proces samokontroli i zachęcania                             
    uczniów do wzmożonej pracy nad sobą. 
 
3. Ocena z zachowania powinna utrwalać i nagradzać postawy pozytywne a eliminować te,     
    które w społeczności szkolnej zostały uznane za niewłaściwe. 
 
4. Kryteriami oceniania zachowania są: 

1) sposób wywiązywania się z obowiązków ucznia, w tym: 
a) właściwego zachowania podczas zajęć 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 urządzeń elektronicznych na terenie szkoły; 
e) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły 

oraz pozostałych uczniów; 
2) sumienność wywiązywanie się z zadań zespołowych realizowanych w szkole; 
3) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
4) troska o mienie szkolne i własne. 

 
5. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli    
    oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia       
    społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.   
    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności godne,   
    kulturalne zachowanie się ucznia w szkole i poza nią. Należy uwzględnić zalecenia zawarte   
    w orzeczeniach i opiniach oraz wpływ opisanych dysfunkcji. 
 
6. Wychowawca klasy przed posiedzenie Rady Pedagogicznej po konsultacji z klasą,  
    z nauczycielami oraz po indywidualnej samoocenie  ustala ocenę zachowania. Z  oceną    
    powinien zapoznać uczniów. 
 
7. Na świadectwie promocyjnym i ukończenia szkoły ocena zachowania powinna uwzględnić  
    postawę ucznia z całego cyklu nauczania z uwzględnieniem pozytywnych lub negatywnych  
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    zmian w zakresie punktowanych dziedzin. 
 
§61.1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen  
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  a także śródrocznej                
i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  
 
2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy  ucznia oraz 
przekazywanie mu informacji o jego osiągnieciach edukacyjnych pomagających w uczeniu 
się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien 
dalej się uczyć.  
 
3. Ocena bieżąca poziomu wiadomości i umiejętności ucznia  dokonywana jest 
systematycznie w odniesieniu do wymagań edukacyjnych . 
 
4. Wiadomości i umiejętności ucznia sprawdzane są  w formie: 

a) wypowiedzi ustnej  na lekcjach polegającej na sprawdzeniu wiedzy w zakresie 
rozumienia problemu i związków przyczynowo - skutkowych jej zastosowania; 

b) aktywności rozumianej jako uczestnictwo ucznia we wszystkich formach zajęć 
szkolnych; 

c) pisemnych prac klasowych zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem   
z zadaniami 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 charakter pisemny lub praktyczny; 

f) sprawdzianów umiejętności praktycznych w formie zadań 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; 
5. Prace pisemne powinny być sprawdzone i ocenione przez nauczyciela w terminie do 3   
    tygodni od dnia ich przeprowadzenia i przechowywane w szkole do końca bieżącego roku  
    szkolnego. 
 
6. Uczeń ma prawo do poprawy ocen bieżących na warunkach ustalonych przez nauczyciela,  
    który wystawił ocenę. 

 
7. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu  
    nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości  
    i umiejętności we wskazanej formie i terminie ustalonym przez nauczyciela.   
 
8. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu, liczba ocen    
    bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym półroczu powinna wynosić nie mniej niż     
    3. 
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9. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych więcej niż jeden raz w tygodniu, liczba   
    ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie powinna wynosić co  
    najmniej 4. 
 
10. Bieżące oceny zajęć edukacyjnych odnotowywane są w dziennikach lekcyjnych. 
 
11. Wychowawca i nauczyciele na bieżąco wpisują do dzienników uwagi i spostrzeżenia   
       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. 
§62.1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  a także śródrocznej  
oceny klasyfikacyjnej zachowania;  
 
2.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych                             
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć  oraz rocznej oceny   
klasyfikacyjnej zachowania;  
 
3. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych 
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna 
(semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu                              
na promocję do klasy programowo wyższej  ani na ukończenie szkoły. 
 
4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po 
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 
 
5. Przy ustalaniu śródrocznej  i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego                
w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzono dysfunkcje 
rozwojowe wywołujące zaburzenia zachowania, wychowawca uwzględnia  ich wpływ                       
w ocenie  zachowania. 
 
6. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie 

ustalonym do 15 września podczas rady pedagogicznej. 
 
 
7. Wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o ustalonych  

śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z edukacyjnych zajęć obowiązkowych i  
dodatkowych oraz o śródrocznej ocenie zachowania. 

8. Najpóźniej  4 tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem  Rady 
Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o 
przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z 
edukacyjnych zajęć obowiązkowych                          i dodatkowych  oraz o ustalonej dla 
niego rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania.  
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9. Przewidywane oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zajęć  
dodatkowych oraz  przewidywana roczna ocena zachowania, mogą być podwyższone na 
zasadach określonych w  WZO. 
 
10. Zastrzeżenia dotyczące procedury ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych                                     
z edukacyjnych zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz rocznych klasyfikacyjnych ocen 
zachowania, rozstrzyga dyrektor na podstawie odrębnych przepisów. 
 
11. Szczegółowy harmonogram działań nauczycieli, wychowawców i Rady Pedagogicznej  
     w przeprowadzeniu klasyfikacji śródrocznej i klasyfikacji rocznej na dany rok szkolny ustala  
     Dyrektor i podaje go do 15 września podczas Rady Pedagogicznej. 

 
§63.1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje ustalanie warunków i trybu otrzymania 
wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania;  
 
2. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora  z wnioskiem o podwyższenie                      
przewidywanej rocznej oceny  klasyfikacyjnej z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych   oraz 
rocznej oceny zachowania, najpóźniej dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady 
Pedagogicznej. 
 
3. Warunkiem  podwyższenia oceny z zajęć edukacyjnych, przez ucznia,  jest przystąpienie  
przez niego do sprawdzianu i wykazanie się wiadomościami i umiejętnościami na poziomie 
oceny, o którą uczeń się ubiega zgodnie z wymaganiami, o których mowa w WZO. 
 
4. Ustalenie oceny wyższej niż przewidywana następuje w formie sprawdzianu. 
 
5. Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności uwzględnione w wymaganiach na daną  
ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonych w wymaganiach edukacyjnych opracowanych     
przez nauczyciela tego przedmiotu i podanych uczniom w trybie określonym w  WZO. 
 
6. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku sprawdzianu 
z informatyki, zajęć muzycznych, plastycznych lub wychowania fizycznego, w formie 
pisemnej i zadań praktycznych. 
 
7. Sprawdzian przeprowadza trzyosobowa komisja powołana przez dyrektora w skład której    
     wchodzą: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie 

same zajęcia edukacyjne; 
 

8. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający:  
a) skład komisji; 
b)  datę przeprowadzenia sprawdzianu; 



 
 

52 

c)  treść zadań  ustnych i praktycznych jakie były przedmiotem sprawdzianu; 
d) informację  o wynikach sprawdzianu w tym zwięzła informacja o udzielonych 

odpowiedziach, a w przypadku zadań praktycznych informacja o przebiegu  
i wynikach sprawdzianu na podstawie zadań praktycznych; 

e) decyzję komisji w sprawie wniosku o podwyższenie oceny. 
 

9. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia. 
 
10. Decyzja komisji jest ostateczna. 
 
11. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora z wnioskiem o podwyższenie  
przewidywanej rocznej oceny  klasyfikacyjnej zachowania, najpóźniej dwa tygodnie przed  
klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 
 
12. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku gdy uczeń na piśmie złoży 
przekonywujące dowody  spełnienia wymagań  na ocenę zachowania o którą wnioskuje,   
zgodnie z kryteriami i wymaganiami o których mowa w  WZO. 
 
13. Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład której 
wchodzą: 

1) wicedyrektor lub wyznaczony nauczyciel  - jako przewodniczący; 
2) wychowawca klasy; 
3) przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 

 
14. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający:  

1) skład komisji; 
2)  datę posiedzenia komisji; 
3)  decyzję komisji wraz z uzasadnieniem. 

 
15. Decyzja komisji w sprawie wniosku o podwyższenie oceny zachowania jest ostateczna. 

 
 

§64.1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych. 
 
2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla: 

1) uczniów nieklasyfikowanych  z powodu usprawiedliwionej nieobecności; 
2) dla uczniów nieklasyfikowanych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności    

za zgodą rady pedagogicznej; 
3) ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą; 
4) ucznia realizującego indywidualny tok nauki. 

 
3. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna,  z zastrzeżeniem 
dotyczącym oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego, o którym mowa w odrębnych przepisach.  
 
4. Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określają odrębne przepisy. 
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§65.1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje ustalanie warunków i sposobu przekazywania 
rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz                           
o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

 
  2. Nauczyciel zobowiązany jest przekazywać rodzicom informacje o postępach  

     i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach. 
 

3. Przekazanie informacji odbywa się w formie indywidualnego kontaktu po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu spotkania. Spotkanie oraz treść przekazanych informacji jest 
odnotowana w dokumentacji szkolnej.     
4. Na życzenie rodzica, nauczyciel pisemnie uzasadnia ustaloną ocenę odnosząc się do   
wymagań edukacyjnych lub kryteriów oceny zachowania. 
 
5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są przechowywane do końca roku szkolnego    
i są udostępniane uczniom i  rodzicom w szkole. 
 

 
Rozdział 8 

Prawa i obowiązki ucznia 
 

§66.1. Uczeń 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 

znajomości planów i programów pracy szkoły;  
3) sprawiedliwej i jawnej oceny osiągnięć edukacyjnych i zachowania; 
4) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, w tym wyrażania własnych myśli 

z zachowaniem zasad ;  
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 
6) otrzymania pomocy w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolnym; 
7) ochrony własności intelektualnej; 
8) wpływania na życie szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim; 
10) pomocy wychowawcy, pedagoga szkolnego i dyrektora w przypadku każdej potrzeby; 
11) pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji 

ekonomicznej lub życiowej; 
12) godnego traktowania i ochrony przed poniżającym karaniem, 
13)  opieki  wychowawczej  i warunków  pobytu  w Szkole,  zapewniających  

bezpieczeństwo, ochronę  przed  wszelkimi  formami  przemocy  fizycznej  bądź  
psychicznej  oraz  ochronę i poszanowanie jego godności; 

14)  życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 
15) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego; 
16)  uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;  
17)  reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, 

zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;                                                                                                                      
18) odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych;           

                                                                                           
2. Pełnoletni uczeń ma prawo do złożenia oświadczenia o nie przekazywaniu informacji  
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      o nim  jego rodzicom. 
 
§67.1. 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. 
1. Tożsamość ucznia składającego skargę na łamanie jego praw, jest objęta ochroną  

i nieudostępniana publicznie, chyba że uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę. 
2. Dyrektor podejmuje działania wyjaśniające spraw dotyczących uczniów na wniosek 

ucznia, jego rodziców  i  samorządu uczniowskiego. 
3. Wszelkie informacje uzyskane przez dyrektora  w toku postępowania mediacyjnego 

stanowią tajemnicę służbową. 
4. Do postępowania wyjaśniającego o którym mowa w ust. 3 zastosowanie mają 

przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. 
 
§68.1. Do obowiązków ucznia należy:  

1) punktualne przychodzenie do szkoły i aktywne uczestniczenie we wszystkich 
zaplanowanych dla niego  zajęciach szkolnych, przygotowywania się do nich oraz 
właściwego zachowania podczas ich trwania; 

2) usprawiedliwienie każdej nieobecności na zajęciach; 
3) systematyczne uczenie się  i podnoszenie swoich umiejętności;  
4) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;  
5) dbanie o porządek i ład w klasie i szkole; 
6) szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób; 
7) dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów;  
8) nie uleganie nałogom i przekonywanie innych o ich szkodliwości; 
9) szanowanie symboli państwowych i szkolnych; 
10) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad 
        poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności; 
11) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję 

Szkoły, współtworzenie jej autorytetu, godnego, kulturalnego zachowania się  
w Szkole i poza nią, dbanie o piękno mowy ojczystej; 

12)  okazywania szacunku nauczycielom, innym pracownikom Szkoły, podporządkowania 
się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz 
ustaleniom rady samorządu klasowego lub szkolnego, przestrzegania zasad 
współżycia społecznego, a szczególnie: 
 

a) zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych 
powierzonych w zaufaniu, chyba, że zaszkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu 
powierzającego, 

b) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: uczeń nie pali 
tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających, 

c) troszczenia się o mienie Szkoły i dbania o utrzymanie czystości i porządku na jej 
terenie, 

d) usprawiedliwiania nieobecności zgodnie z postanowieniami ujętymi w procedurze 
usprawiedliwiania nieobecności uczniów  

e)  przestrzegania postanowień statutu Szkoły 
 



 
 

55 

 
§69.1. 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 być estetyczny, skromny, czysty i funkcjonalny.  
 
 
4.  Codzienny strój nie może eksponować odkrytych ramion, pleców, brzucha, głębokich  
        dekoltów i manifestować przynależności do subkultur młodzieżowych. 
 
5. Podczas lekcji wychowania fizycznego oraz  zajęć 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, wyjść poza teren szkoły  
        o charakterze reprezentacyjnym oraz imprez okolicznościowych, ucznia  obowiązuje  
        strój galowy.  
 
 8. Strój galowy ucznia stanowi: 

a) dla dziewcząt – granatowa lub czarna spódnica lub spodnie i biała bluzka; 
b) dla chłopców – granatowe lub czarne spodnie i biała koszula. 

 
§70.1. Ucznia obowiązuje całkowity zakaz:  

1) picia alkoholu, palenia papierosów ( tradycyjnych i e-papierosów) i zażywania 
narkotyków oraz innych środków odurzających;  

2) przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które mogą stanowić 
zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób;  

3) stosowania jakiejkolwiek formy przemocy; 
4) naruszania zasad współżycia społecznego; 
5) wychodzenia poza teren Szkoły w czasie trwania planowych zajęć oraz przerw między 

tymi zajęciami; 
6)  spożywania posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych; 
7) rejestrowania przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy  

i zgody zainteresowanych; 
8) używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych 

informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu Szkoły; 
 9)  zapraszać obcych osób do szkoły. 

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

1) rodzic/opiekun prawny/uczeń pełnoletni usprawiedliwia nieobecności ucznia w szkole 
poprzez e-dziennik; 
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2) rodzic lub uczeń zgłasza każdą nieobecności w szkole (całodzienną, wielodniową lub na 
wybranych zajęciach) powiadamiając wychowawcę klasy;  

3) usprawiedliwienie nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych występuje 
w przypadku choroby, konieczności stawiennictwa (rozprawa sądowa, komisariat policji, 
egzaminy państwowe itp.), w sytuacjach nagłych (wypadek komunikacyjny, opóźnienie 
lub odwołanie środków transportu publicznego z wyjątkiem środków komunikacji 
miejskiej) lub w przypadku zaistnienia innych ważnych przyczyn losowych; 

 4) zajęcia dodatkowe (pozaszkolne) oraz kurs prawa jazdy nie są powodem 
usprawiedliwienia nieobecności ucznia;  

5) rodzic/opiekun prawny/uczeń pełnoletni jest zobowiązany usprawiedliwić 
nieobecności w szkole najpóźniej do 14 dni po powrocie ucznia do szkoły, 
usprawiedliwienie powinno zawierać przyczynę nieobecności; 

 6) w przypadku, gdy nieobecność ucznia w szkole jest dłuższa niż 30 dni do pisemnego 
usprawiedliwienia załącza się zaświadczenie lekarza lub innych instytucji 
potwierdzających powody nieobecności ucznia w szkole;  

7) wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, gdy ma 
wątpliwości, co do wiarygodności usprawiedliwienia i zasadności powodu nieobecności; 

 8) uczeń pełnoletni może złożyć pisemne oświadczenie o przyczynach nieobecności na 
zajęciach edukacyjnych; potwierdzone przez rodzica/ prawnego opiekuna 

9) oświadczenie ucznia pełnoletniego o przyczynach nieobecności podlega ocenie 
nauczyciela wychowawcy co do okoliczności podanych jako powód nieobecności. Oceny 
takiej nauczyciel dokonuje w oparciu o doświadczenie zawodowe i życiowe oraz 
znajomość sytuacji ucznia. W takim przypadku nauczyciel może zasięgnąć opinii rodzica / 
opiekuna prawnego; 

 10) w sprawach spornych z zakresu usprawiedliwienia nieobecności ucznia ostateczną 
decyzję podejmuje dyrektor szkoły 

§72.1. Uczeń może być  nagrodzony za: 
1) najwyższe wyniki w danej klasie z poszczególnych przedmiotów 
2) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach sportowych; 
3) wzorową frekwencję; 
4) wyróżniające wyniki w nauce i zachowaniu; 
5) wzorową działalność na rzecz środowiska; 
6) pomoc innym np. w formie wolontariatu; 
7) wzorową postawę, dzielność i odwagę; 
8) aktywny udział w działalności pozalekcyjnej prowadzonej na rzecz Szkoły 
9)  inne osiągnięcia ważne dla społeczności szkolnej 
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2.  Formy nagród dla uczniów to:  
1) pochwała wychowawcy klasy wobec klasy; 
2) pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy; 
3) pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły; 
4) dyplom uznania; 
5) list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia; 
6) nagroda rzeczowa; 
 
3. Nagrodę wymienioną w ust. 2 przyznaje uczniowi Dyrektor z własnej inicjatywy, na  
     wniosek nauczyciela, na wniosek nauczycieli lub  na wniosek samorządu uczniowskiego. 
4. Informacja o zamiarze przyznania nagrody o której mowa w ust. 1 i 2 jest podawana do  
     wiadomości nauczycieli i Samorządu Uczniowskiego.  
 
5. W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o zamiarze przyznania  nagrody, podmioty  
     wymienione w ust. 3, mogą wnieść do dyrektora zastrzeżenie do zamiaru przyznania  
     nagrody. 
 
6.Dyrektor w terminie 3 dni od dnia wniesienia zastrzeżeń o których mowa w ust. 5,  
    podejmuje decyzję w sprawie wycofania się z zamiaru przyznania nagrody lub podtrzymuje  
    decyzję przyznania nagrody. Decyzja dyrektora jest ostateczna.  
 
§73.1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, a także                             
za nieprzestrzeganie regulaminów i zarządzeń porządkowych obowiązujących w szkole. 
 
2.Formy kar dla uczniów to:  
1) upomnienie wychowawcy klasy; 
2) nagana wychowawcy klasy; 
3) upomnienie Dyrektora Szkoły; 
4) nagana Dyrektora Szkoły; 
5) przeniesienie do innej szkoły (uczeń niepełnoletni) 
6) skreślenie z listy uczniów 
3. Uczeń ma prawo wnieść do dyrektora odwołanie od udzielonej kary, w terminie 3 dni od  
     dnia jej udzielenia. 
 
4. 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.  
 
5. Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj  
     i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar negatywnych następstw  
     przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków,  
     zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze,  
     które kara ma zrealizować. 
 
6.  Uczeń może być ukarany przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły za: 

1) naruszenie godności osobistej innych osób 
2) naruszenie nietykalności cielesnej 
3) niszczenie mienia 
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4) rozpowszechnianie nałogów 
5) lekceważenie obowiązków szkolnych 
6) zawłaszczenie mienia i kradzież. 
 

7. Kary zostają wymierzone w przypadku, gdy inne środki wychowawcze nie odnoszą 
pozytywnych skutków. Kary winny być stosowane z zachowaniem gradacji. 

8. Uczeń i jego rodzice mają prawo w ciągu 14 dni odwołać się do Kuratora Oświaty  
      w Poznaniu za pośrednictwem dyrektora szkoły. 
 
9. Szkoła ma obowiązek pisemnego poinformowania rodziców lub prawnych opiekunów    
       ucznia o zastosowanej wobec niego karze. 
 
10. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu z listy uczniów na podstawie uchwały 

rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.  
 
 
11.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
      (w szczególności dotyczące niedostosowania społecznego), przy stosowaniu kar   
      uwzględnia się procedurę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 
§74.1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów szkoły, w przypadku gdy: 

1) stwarza sytuację zagrażającą bezpieczeństwu, zdrowiu uczniów i pracowników szkoły; 
2) udowodniono mu dystrybucję  narkotyków i środków psychotropowych oraz ich 

posiadanie; 
3) spożywał alkohol i środki odurzające lub był pod ich wpływem na terenie szkoły; 
4) naruszył godność i nietykalność 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 procedurami  usprawiedliwiania nieobecności ucznia                
w szkole. 

2. Uczeń może być również skreślony w trybie natychmiastowej wykonalności  bez 
stosowania gradacji kar w przypadku prawomocnego wyroku sądowego. 
 

3.    Wychowawca klasy w przypadkach określonych w Statucie, może skierować wniosek  
do Dyrektora Szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów. 

 
4.  Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły na mocy uchwały 

Rady Pedagogicznej. 
 
5. Decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów jest decyzją o charakterze administracyjnym. 

Dyrektor, wydając taką decyzję, musi postępować zgodnie z przepisami Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego. 

 
6. Skreślenie z listy uczniów następuje po zastosowaniu właściwych środków                                                      

zapobiegawczych i powiadomieniu rodziców lub opiekunów prawnych o zaistniałym   
zdarzeniu. 
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7. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę         
postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, 
wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywizm. Wychowawca klasy 
informuje Radę Pedagogiczną  o zastosowanych dotychczas udokumentowanych 
środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach statutowych, 
rozmowach ostrzegawczych przeprowadzonych z uczniem i rodzicem lub prawnym 
opiekunem, pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp. 

 
8. Rada Pedagogiczna, po wnikliwym wysłuchaniu wychowawcy klasy i analizie dokumentacji 
podejmuje uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do skreślenia ucznia z listy uczniów lub 
odrzuca wniosek o skreśleniu ucznia z listy uczniów. 
 
9. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły. W przypadku              
uchwały upoważniającej dyrektora do skreślenia ucznia z listy uczniów następuje wszczęcie 
postępowania administracyjnego, o którym informowane są strony postępowania. 
 

Rozdział 9 
Współdziałanie szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym 

 
§75 Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 
instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 
1. Szkoła prowadzi stałą współpracę z Poradniami  Psychologiczno-Pedagogicznymi oraz 

innymi organizacjami świadczącymi poradnictwo i  specjalistyczną pomoc dzieciom 
i rodzicom (prawnym opiekunom) w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy 
prawa, których celem jest udzielanie uczniom, ich rodzicom i nauczycielom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, a także wspomaganie szkoły w zakresie realizacji 
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 
2. Powyższe cele są realizowane m.in. poprzez:  

1) organizowanie spotkań z pracownikami poradni i instytucji  dla uczniów, 
rodziców i rady pedagogicznej,  

2) kierowanie wniosków do poradni w sprawie wydania opinii o udzieleniu 
zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki,  

3) kierowanie uczniów mających trudności w nauce na badania specjalistyczne, 
4)  obniżenie wymagań w zakresie wiedzy i umiejętności z nauczanego 

przedmiotu stosownie do indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

 
§76 Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, 
wychowania, opieki i profilaktyk 
 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia 
dzieci. 

2.  Rodzice mają prawo do: 
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1) znajomości wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez 
nauczycieli programów nauczania oraz sposobów sprawdzania osiągnięć 
edukacyjnych uczniów,  

2) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie 
i w szkole,  

3) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów,  

4) znajomości zasad: przeprowadzenia rekrutacji do szkoły, egzaminów 
poprawkowych, kwalifikacyjnych, sprawdzających, maturalnych 
i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, 

5)  uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, 
postępów i trudności w nauce w drodze kontaktów indywidualnych 
i telefonicznych z nauczycielami oraz drogą elektroniczną, 

6)  uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 
swojego dziecka,  

7)  uzyskiwania informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych dziecka, 
na koniec semestru lub roku szkolnego.  

3. Formy współpracy Dyrektora szkoły z rodzicami:  
1) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w statucie szkoły, 

m.in. organizacją szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, 
wychowawczymi i opiekuńczymi na zebraniach, 

2)  udział Dyrektora szkoły w zebraniach Rady Rodziców – informowanie 
o bieżących problemach szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy szkoły,  

3) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach 
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych 
spotkań z rodzicami,  

4) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich 
w uzgodnionym terminie. 

 
  

4. Zakres współdziałania Dyrektora szkoły z rodzicami: 
1) doskonalenie organizacji pracy szkoły, procesu dydaktycznego 

i wychowawczego, 
2)  poprawa warunków pracy i nauki oraz wyposażenia szkoły,  
3) wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, 

wskazówek dotyczących pracy szkoły, za pośrednictwem oddziałowych rad 
rodziców, za pośrednictwem Rady Rodziców. 

5. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli: 
1) spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora 

szkoły),  
2) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów,  
3) wspólne spotkania dyrektora szkoły, wychowawców, pedagoga i pielęgniarki z 

rodzicami uczniów,  
4) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami 

usprawiedliwiania nieobecności uczniów, 
5) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych,  
6) ustalenie form pomocy, 
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7)  wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole, 
8)  wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji 

rodziców, współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie, 
9)  zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. 

z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku 
szkolnego, pożegnania absolwentów itp.),  

10) zapraszanie rodziców do udziału w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, 
rajdach, biwakach, studniówkach, imprezach sportowych, 

11)  indywidualne kontakty mogą być realizowane poprzez:  
a. kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających 

niskie wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, 
przekazywanie informacji w zeszytach przedmiotowych przez 
nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste, 

b. udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie ucznia (za  
    zgodą rodziców) do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

 
§77 Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie 
działalności innowacyjnej. 

 
1. Dyrektor szkoły stwarza warunki do działania w szkole stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej szkoły.  

2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża dyrektor szkoły, po uprzednim 
uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady 
rodziców.  

3. Stowarzyszenie lub organizacja przedstawia Dyrektorowi Szkoły materiały 
informacyjne związane z planowaną działalnością w szkole, w tym treści i metody 
pracy. 

4. Dyrektor monitoruje działania stowarzyszenia lub organizacji, kontroluje zgodność 
treści i metod z przyjętymi ustaleniami. 

5.  W razie wątpliwości, co do zgodności działania z przyjętymi ustaleniami, Dyrektor 
zawiesza działanie stowarzyszenia lub organizacji, poddaje analizie stosowane treści 
i metody, przedstawia je Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania. 

6.  Opinia Rady Rodziców, co do dalszego działania stowarzyszenia lub organizacji jest 
wiążąca. 

7.  Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, mogą brać udział z głosem 
doradczym w zebraniach rady pedagogicznej. 

8. Wszelkie działania stowarzyszeń lub innych organizacji mają na celu podwyższać 
jakość pracy szkoły. 

9. Szkoła współpracuje z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, uczelniami 
wyższymi i partnerami zagranicznymi.  

10.  Formami współdziałania są w szczególności: 
 1) wykłady i spotkania,  
2) badania i konferencje naukowe,  
3) dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. 
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11. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia 
eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, 
organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły 
i efektywność kształcenia.  

12.  Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja 
może być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale czy grupie.  

13. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich 
warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych 
działań innowacyjnych i eksperymentalnych. 

14.   Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, 
mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na 
finansowanie planowanych działań. 

15.  Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny. 
16.  Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada 

Pedagogiczna. 
17.  Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:  

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, 
2) opinii Rady Rodziców, 
3)  pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej 

prowadzenie w szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były 
wcześniej opublikowane. 

18. Po wyrażeniu pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań wprowadzenia 
innowacji przez organ prowadzący szkołę i akceptacji kuratora, innowacja zostaje 
wprowadzona.  

19. Każda innowacja po jej zakończeniu podlega procesowi ewaluacji. Sposób 
przeprowadzenia ewaluacji zawarty jest w opisie danej innowacji. 

20. W zakresie działalności innowacyjnej ze szkołą mogą współdziałać stowarzyszenia 
oraz inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo 
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej szkoły. Zgodę na podjęcie współpracy wyraża Dyrektor Szkoły po 
uprzednim uzgodnieniu warunków tej współpracy oraz po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Rady Rodziców. 

21. Szkoła może realizować projekty w ramach programów finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.  

22. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami 
albo na ich rzecz, w szkole może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej 
szkole tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, posiadający kwalifikacje określone w szczegółowych 
przepisach.  

23. Nauczyciela, o którym mowa w ust. 14, zatrudnia się na zasadach określonych 
w Kodeksie Pracy oraz Karcie Nauczyciela. 

 
Rozdział 10 

Postanowienia końcowe 
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§78.1. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące 
i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.  
                                                                               
§79.1. 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. 
 
§80.1. Opiekun samorządu niezwłocznie powiadamia samorząd uczniowski o każdej zmianie  
    w statucie. 
  
2. Wychowawcy niezwłocznie powiadamiają swoich wychowanków o każdej zmianie  
     w statucie szkoły.  
 
§81 Tekst statutu w formie ujednoliconej jest publikowany na stronie internetowej szkoły 
i zawiera odnośniki podające pełne nazwy odrębnych przepisów szczegółowych na które 
powołuje się statut. 
 

 
 


