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DZIAŁ I 
Przepisy ogólne 

 
Rozdział I 

Informacje ogólne o  szkole 
 

§ 1. 
 

1. Szkoła nosi nazwę Technikum Nr 5 Zespołu Szkół Energetycznych                                  
i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica  w  Chełmie.  

2. Użyte w statucie określenia oznaczają: 
1) szkoła – Technikum Nr 5 Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych                                   

im. ks. Stanisława Staszica  w Chełmie; 
2) zespół szkół - Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych                                   

im. ks. Stanisława Staszica  w Chełmie; 
3) internat – internat Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych                                  

im. ks. Stanisława Staszica  w Chełmie; 
4) dyrektor zespołu szkół – dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych                                

i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica  w Chełmie; 
5) rada pedagogiczna - rada pedagogiczna Zespołu Szkół Energetycznych                                    

i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica  w  Chełmie; 
6) statut – statut Technikum Nr 5 Zespołu Szkół Energetycznych                                    

i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica  w  Chełmie; 
7) rodzice – również prawni opiekunowie ucznia oraz osoby sprawujące pieczę 

zastępczą nad uczniem; 
8) glejt szkolny  – oficjalny dokument szkolny, gwarantujący uczniowi wybór dnia 

wolnego od pytania i kartkówek; 
9) program nauczania - program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego i zawodowego; 
10) WZO – wewnątrzszkolne zasady oceniania.  

3. Siedzibą szkoły jest Chełm, ul. Jagiellońska 29.  
4. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Chełm, 22-100 Chełm, ul. Lubelska 52. 
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty. 
6. Z dniem 1 września 2019r. dotychczasowe 4-letnie technikum zostaje 

przekształcone w 5-letnie technikum na podbudowie szkoły podstawowej. 
7. Postanowienia statutu stosuje się odpowiednio do 4-letniego technikum. 
8. Szkoła jest szkołą publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  14 grudnia 

2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r., poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 
1818).    

9. Zespół szkół używa podłużnej pieczęci urzędowej o treści: Zespół Szkół 
Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w  Chełmie,                                    
dane teleadresowe/NIP/REGON. 

10. Pieczęć podłużna szkoły ma następującą treść: 
Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica                   
w  Chełmie, Technikum Nr 5.  

11. Pieczęć okrągła wykonana przez Mennicę Państwową ma następującą treść:  
Technikum Nr 5 w Chełmie oraz wizerunek orła. 
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§ 2. 
 

1. Szkoła kształci w zawodach: 
1) technik elektryk – symbol zawodu – 311303, 
2) technik górnictwa odkrywkowego – symbol zawodu – 311701, 
3) technik górnictwa podziemnego – symbol zawodu – 311703, 
4) technik logistyk– symbol zawodu – 333107, 
5) technik mechanik lotniczy– symbol zawodu – 315317, 
6) technik mechanik– symbol zawodu – 311504, 
7) technik mechatronik– symbol zawodu – 311410, 
8) technik spedytor– symbol zawodu – 333108, 
9) technik teleinformatyk– symbol zawodu – 351103. 

2. Szkoła realizuje innowacje pedagogiczne: 
1) „Granica – obsługa ruchu międzynarodowego”, 
2) „Ochrona granic – bezpieczeństwo wewnętrzne”, 
3) „Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych”, 
4) „Szkolenie wojskowe – obrona terytorialna”,  
5) „Edukacja wojskowa”.   

 
Rozdział II 

Informacje  szczegółowe o szkole 
 

§ 3.                                                                                                                   
 

1. Ukończenie  szkoły daje możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu 
egzaminu maturalnego i tytułu zawodowego „technik” po złożeniu egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

2. Kierunki kształcenia ustala dyrektor zespołu szkół w porozumieniu z organem 
prowadzącym, uwzględniając potrzeby rynku pracy i możliwości szkoły. 

3. Uczniowie otrzymują roczne świadectwa promocyjne, a absolwenci – świadectwa 
ukończenia oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,                            
a także dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

4. W szkole zajęcia w ramach kształcenia ogólnego są realizowane zgodnie                        
z podstawą programową kształcenia ogólnego, a kształcenia zawodowe zgodnie                   
z podstawami programowymi kształcenia w poszczególnych zawodach, 
określonymi w odrębnych przepisach. 

5. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach 
międzyoddziałowych  z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych 
uczniów. 

6. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw 
programowych ustalonych dla kształcenia w poszczególnych zawodach,                             
są organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych w pracowniach                       
szkolnych. 

7. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, a w szczególności  
praktyka zawodowa mogą być prowadzone na terenie innych jednostek 
organizacyjnych  oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy 
zawartej pomiędzy szkołą, a daną jednostką organizacyjną. 
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Rozdział III 
Cele i zadania szkoły 

  
§ 4. 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe                        
oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie 
wychowawczo-profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów 
oraz potrzeb danego środowiska. W okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja celów i zadań szkoły 
odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań 

2. Głównymi celami szkoły jest:  
1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży 

poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania                            
dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu                        
na wartości kultur Europy  i świata;  

2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 
3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia; 
4) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych                                       

i obywatelskich, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, 
sprawiedliwości  i wolności; 

5) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w statucie i stosownie                   
do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania                   
i opieki odpowiednich do wieku  i osiągniętego rozwoju. 

3. Celem kształcenia ogólnego szkoły jest:   
1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, 

zasad i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie 
merytorycznym, określonym w dokumentacji pedagogicznej szkoły; 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych 
wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 
funkcjonowanie we współczesnym świecie; 

4) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 
5) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim,                  

w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów; 
4. Celem kształcenia zawodowego jest: 

1) przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata; 
2) przygotowanie do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku 

pracy; 
3) kształcenie kompetencji społecznych i personalnych; 
4) kształtowanie umiejętności zastosowania w życiu zdobytej wiedzy                          

oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków. 
5. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 
2) Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści                      

i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym dostosowany                      
do wieku uczniów i potrzeb, wspólny dla wszystkich typów szkół. 
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6. Szkolny zestaw programów nauczania oraz Program wychowawczo-profilaktyczny 
szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane                              
w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno 
całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. 

 
§ 5. 

 
Do zadań szkoły należy: 
1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole                    

oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 
2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio                             

do istniejących potrzeb; 
3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój 

umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich 
godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową 
kształcenia ogólnego dla przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, 
objętych ramowym planem nauczania; 

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz                       
w procesie uczenia  i nauczania; 

6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom                                          
i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                         
z zachowaniem zasad higieny psychicznej; 

8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 
psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia; 

9) traktowanie uporządkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy 
kształtowania umiejętności;  

10) doskonalenie umiejętności myślowo-językowych, takich jak: czytanie ze 
zrozumieniem, pisanie twórcze, formułowanie pytań i problemów, posługiwanie 
się kryteriami, uzasadnianie, wyjaśnianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, 
definiowanie, posługiwanie się przykładami;  

11) rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej 
z różnych dyscyplin;  

12) zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów, 
uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie 
dociekającej;  

13) łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami 
wyobrażeniowo-twórczymi; 

14) rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej; 
15) rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą              

i jej rozumienie;  
16) rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata             

i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości; 
17) wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych 
szkoły; 
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18) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych 
oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych                      
w odrębnych przepisach; 

19) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 
20) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej; 
21) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej 

uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 
22) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez 

umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania                              
oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;  

23) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego 
kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo 
edukacyjno- zawodowe; 

24) zapewnienie opieki zdrowotnej przez pielęgniarkę szkolną; 
25) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 
26) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie 

zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form 
organizacyjnych nauczania; 

27) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji,                      
poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych; 

28) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 
29) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 
30) zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagających opieki ze względu        

na inne okoliczności poprzez zorganizowanie internatu; 
31) umożliwienie korzystania ze stołówki przez uczniów szkoły; 
32) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, 

parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole; 
33) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu 

rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, 
odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych 
ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość                                 
do uczestnictwa  w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej; 

34) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,                
a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

35) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie 
właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska; 

36) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 
37) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,  z zastosowaniem 
technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach    z różnych przedmiotów; 

38) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego 
odbioru i wykorzystywania mediów; 

39) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 
prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących                   
i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie; 

40) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji; 
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41) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, 
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej                         
i archiwizacji;  

42) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymagań rynku pracy; 
43) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu w życiu gospodarczym; 
44) prowadzenie działalności dydaktyczno- wychowawczej w dziedzinie obronności 

państwa, 
45) szkoła wspiera wszystkie akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy 

samorządu uczniowskiego. 
 

§ 6. 
 

Szkoła podejmuje działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie 
rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. 

 
 

§ 7. 
 

Szkoła kładzie duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie 
diagnozuje oczekiwania wobec szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające 
możliwość realizacji tych oczekiwań. 

 
§ 8. 

 
Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia 
uczniów i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły                           
i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań szkoły.   

 
§ 9.   

 
Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor zespołu szkół, nauczyciele i zatrudnieni 
pracownicy administracji i obsługi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią 
pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, 
społecznymi i kulturalnymi, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 
 

§ 10. 
 
Szkoła prowadzi działalność w zakresie profilaktyki poprzez: 

1)  realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego; 
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 
3) uświadamianie uczniom zagrożeń oraz konieczności dbania o własne zdrowie; 
4) realizację określonej tematyki na zajęciach z wychowawcą we współpracy                  

z lekarzami i psychologami; 
5) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między 

rówieśnikami; 
6) działania pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego; 
7) współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną; 
8) prowadzenie profilaktyki uzależnień; 
9) promocję zdrowia oraz zasad poprawnego żywienia. 
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§ 11. 
 
W szkole obowiązuje  Program wychowawczo – profilaktyczny. 
      

DZIAŁ II  
Sposoby realizacji zadań szkoły 

 
Rozdział I 

Informacje wstępne 
  

§ 12. 
 

Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę 
programową kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego dla poszczególnych 
zawodów, zgodnie z dopuszczonymi programami nauczania dla poszczególnych 
edukacji przedmiotowych.  

 
Rozdział II 

Programy nauczania i zasady dopuszczania ich do użytku w szkole 
 

§ 13. 
 

1. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego                                  
i zawodowego, zwany dalej "Programem nauczania", dopuszcza do użytku                     
w danej szkole dyrektor zespołu szkół. 

2. Nauczyciel może zaproponować program nauczania opracowany samodzielnie                   
lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również 
zaproponować program opracowany przez innego autora lub autorów                      
wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami.   

3. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego i zawodowego 
musi być dostosowany do potrzeb edukacyjnych uczniów, dla których jest 
przeznaczony, powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, 
zainteresowania i możliwości uczniów. 

4. Nauczyciel lub zespół nauczycieli wybierając lub opracowując autorski program 
obowiązani są uwzględniać poniższe zasady: 
1) program nauczania ogólnego opracowuje się na cały etap edukacyjny; 
2) zachowanie zgodności programu nauczania z treściami nauczania zawartymi                  

w podstawie programowej; 
3) uwzględnienie w całości podstaw programowych edukacji kształcenia ogólnego              

lub odpowiednio zawodowego; 
4) zachowanie poprawności pod względem merytorycznym i dydaktycznym. 

5. Program autorski nauczania ogólnego i zawodowego obejmuje jeden etap 
edukacyjny.  

6. Propozycja programów autorskich, które będą obowiązywały w kolejnym roku 
szkolnym nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dyrektora 
szkoły w terminie do dnia 15 czerwca bieżącego roku szkolnego. 

7. Dyrektor zespołu szkół lub upoważniona przez niego osoba, dokonuje analizy 
formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela                        
lub nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, co do zgodności programu 
nauczania z obowiązującymi przepisami, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii                
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o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, 
posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, doradcy 
metodycznego  lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole.  

8. Opinia, o której mowa w ust. 9, zawiera w szczególności ocenę zgodności 
programu z podstawą programową kształcenia ogólnego lub zawodowego                            
i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów. 

9.  Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później                                 
niż do 31 lipca. 

10. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły               
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia każdego roku 
szkolnego. Dopuszczone programy nauczania stanowią szkolny zestaw 
programów nauczania. Dyrektor zespołu szkół ogłasza szkolny zestaw programów 
nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku. 

11. Dopuszczone autorskie programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku 
pracy. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący                  
go w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach 
zespołów przedmiotowych w terminie do 30 czerwca każdego roku. 

12. Dyrektor zespołu szkół odpowiada za uwzględnienie w zestawie programów 
całości podstawy programowej. 

13. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści 
kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści 
wykraczające poza podstawę programową: 
1) uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej; 
2) są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia 

trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu 
ich wyjaśniania; 

3) wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość. 
14. Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby 

ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno                   
- wychowawczych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym,                             
plany pracy kół zainteresowań dopuszcza  dyrektor zespołu szkół. 

15. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania z zastosowaniem 
podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego                                      
lub  bez zastosowania tych środków dydaktycznych. 

 
 

Rozdział III 
Podręczniki i materiały edukacyjne, zasady dopuszczania ich do użytku                   

w szkole 
 

§ 14.  
 

Zasady dopuszczania środków dydaktycznych do użytku w szkole: 
1) decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych                     

w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną 
edukację  w szkole; 

2) propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć                      
w klasach przedstawiają dyrektorowi szkoły zespoły nauczycieli, w terminie do dnia 
zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych;  
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3) dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących  
poszczególnych przedmiotów, ustala  zestaw podręczników lub materiałów 
edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy;   

4) dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia 
zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów 
edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym 
roku szkolnym. Informacja umieszczana jest na stronie www.zseit-chelm.pl                         
oraz na tablicy informacyjnej szkoły. 

 
Rozdział IV 

Program wychowawczo - profilaktyczny 
 

§ 15. 
 

1. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem 
wychowawczo-profilaktycznym. 

2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje zespół składający się                              
z nauczycieli wskazanych przez dyrektora zespołu szkół, pedagoga szkolnego                
i psychologa szkolnego, doradcy zawodowego. 

3. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie 
sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców                 
na cykl edukacyjny z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów. 

4. Program, o którym mowa ust. 1, rada rodziców uchwala w terminie 30 dni                     
od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z radą 
pedagogiczną.   

5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego rada rodziców 
nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie Programu 
wychowawczego-profilaktycznego, program ten ustala dyrektor zespołu szkół                             
w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony 
przez dyrektora zespołu szkół obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez 
radę rodziców  w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

6. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej,                  
z uwzględnieniem treści Programu wychowawczo-profilaktycznego i przedstawią 
je do zaopiniowania na zebraniach rodziców. 

7. Dyrektor zespołu szkół powierza każdy oddział opiece nauczycielowi - 
wychowawcy klasy. Dyrektor zespołu szkół w miarę możliwości zapewnia 
zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy. 

 
§ 16. 

 
Szkoła prowadzi działalność z zakresu profilaktyki poprzez:  

1) realizację zagadnień ujętych w Programie wychowawczo-profilaktycznym;  
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 
3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy                   

we współpracy z pielęgniarką szkolną, lekarzami, wolontariuszami organizacji 
działających na rzecz dziecka i rodziny; 

4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między 
rówieśnikami; 

5) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia; 
6) prowadzenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej; 
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7) prowadzenie profilaktyki uzależnień. 
 

 
§ 17. 

 
Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą oraz pedagogiczno                                         
–psychologiczną nad uczniami:  

1) rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez: 
a) organizowanie spotkań dyrektora zespołu szkół z nowo przyjętymi uczniami 

i ich rodzicami; 
b)  rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku 

roku   szkolnego w celu   rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu 
jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,  

c) organizowanie wycieczek integracyjnych, 
d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana                         

przez pedagoga lub psychologa szkolnego, 
e) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, 

wychowawcę lub  innego upoważnionego pracownika szkoły, 
f) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym 

specjalistyczną, 
g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, 
h) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania 

indywidualnego na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.  
2) znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych                 

i losowych zgodnie z zasadami określonymi w statucie. 
3) szczególnie uzdolnionymi poprzez: 

a) umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku 
nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

b) objęcie opieką przez pedagoga, psychologa i doradcę zawodowego, 
c) dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy                      

do możliwości i potrzeb ucznia, 
d) rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć 

pozalekcyjnych, 
e) wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów, 
f) indywidualizację procesu nauczania. 

4) o specjalnych potrzebach edukacyjnych, na zasadach określonych w niniejszym 
statucie.  

 
§ 18. 

 
1. W szkole powołuje się koordynatora do spraw bezpieczeństwa. 
2. Do obowiązków koordynatora należy: 

1) integrowanie planowanych działań wszystkich nauczycieli, uczniów                        
oraz rodziców w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole; 

2) współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę                       
w działaniach na rzecz bezpieczeństwa uczniów; 

3) popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów; 
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4) opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa i  naruszania bezpieczeństwa szkoły oraz zapoznawanie z nimi 
pracowników administracji szkoły, nauczycieli i uczniów; 

5) prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły; 
6) rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole; 
7) podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych. 

3. Koordynatora powołuje dyrektor zespołu szkół spośród nauczycieli szkoły                     
lub innych pracowników szkoły. 

 
§ 19. 

 
Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych                          
przez szkołę, poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli obowiązków, o których mowa w statucie; 
2) pełnienie dyżurów przez nauczycieli, zgodnie z przyjętymi zasadami 

organizacyjno-porządkowymi, określonymi przez dyrektora zespołu szkół; 
3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia:  

a) równomierne rozłożenie zajęć  w poszczególnych dniach, 
b)  różnorodność zajęć w każdym dniu,  
c) niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu,                                  

z wyłączeniem przedmiotów, których program nauczania tego wymaga;  
4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach wychowania 

fizycznego, w pracowniach i na innych przedmiotach wymagających podziału                   
na grupy; 

5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 
6) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 
7) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 
8) prowadzenie zajęć z wychowania dla bezpieczeństwa, współdziałanie                             

z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym; 
9) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; 
10) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; 
11) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 
12) ogrodzenie terenu szkoły; 
13) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 
14) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed 

ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami 
schodów zabezpiecza się kratami; 

15) wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności pokoju 
nauczycielskiego, pomieszczeń nauczycieli wychowania fizycznego, 
sekretariatu w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia 
pierwszej pomocy  i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy; 

16) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi               
w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły; 

17) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;  
18) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania 

fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych 
urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla życia 
lub zdrowia ćwiczących. 
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§ 20. 
 

Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczają dostęp uczniom                  
do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju                    
poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację 

 
§ 21. 

 
Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor zespołu szkół, nauczyciele                             
wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej,               
we współpracy z rodzicami, organem prowadzącym szkołę i organem nadzorującym 
szkołę oraz lokalnymi instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi. 

 
§ 22. 

 
1. Rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia                      

od następstw nieszczęśliwych wypadków swojego dziecka, a w przypadku 
uczniów pełnoletnich - sam uczeń. 

2. Dyrektor zespołu szkół pomaga w zawarciu umowy ubezpieczenia, o której mowa                    
w ust. 1, przedstawiając radzie rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. 
Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje rada rodziców. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy klasy, 
dyrektor zespołu szkół może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów 
ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły. 

4. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest wykupienie ubezpieczenia od kosztów 
leczenia i następstw od nieszczęśliwych wypadków podczas wyjazdów 
zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli. 

 
§ 23. 

 
Zasady sprawowania opieki podczas  wycieczek organizowanych przez nauczycieli 
określa regulamin wycieczek. 
 

§ 24. 
 

Określa się następujące zasady pełnienia dyżurów nauczycieli w szkole: 
1) nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw według  grafiku dyżurów; 
2) nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym  

zachowaniom na korytarzach i w sanitariatach; 
3) w razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, nauczyciel 

zastępujący go na lekcji zobowiązany jest do pełnienia za niego dyżuru; 
4) w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego 

świadkiem, udziela pierwszej pomocy i zawiadamia pielęgniarkę szkolną,                 
a następnie zgłasza wypadek do sekretariatu szkoły w celu powiadomienia            
o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i rodziców poszkodowanego ucznia; 

5) zasady pełnienia dyżurów oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa określa regulamin dyżurów. 
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§ 25. 
 

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych 
i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych. 

2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa                            
i higieny. 

§ 26. 
 

Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych 
i nieobowiązkowych zajęć są następujące: 

1) z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują 
się pod opieką pracowników pedagogicznych,   

2) pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do: 
a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach, 
b) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach według grafiku 

dyżurów, 
c) wprowadzania uczniów do sal lekcyjnych lub pracowni i przestrzegania 

regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach, 
d) udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby 

wezwania pielęgniarkę szkoły lub innej pomocy medycznej, 
e) zgłaszania dyrektorowi zespołu szkół dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia 

i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków; 
3) opiekun sali lekcyjnej lub pracowni opracowuje jej regulamin i na początku roku 

szkolnego zapoznaje z nim uczniów;   
4) w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia 

wykonuje wszelkie czynności organizacyjne i zapewniające bezpieczeństwo 
zgodnie z regulaminem sali gimnastycznej oraz regulaminem boiska; 

5) szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, podejmuje działania 
zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić 
zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności poprzez 
zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego. 

 
§ 27. 

 
Zasady sprawowania opieki nad uczniami szkoły podczas praktycznej nauki zawodu: 

1) w czasie praktycznej nauki zawodu uczniowie powinni przebywać pod stałą 
opieką nauczyciela zawodu lub osoby oddelegowanej przez zakład pracy                     
do sprawowania opieki  nad uczniami, którzy są odpowiedzialni za zdrowie                    
i bezpieczeństwo uczniów; 

2) liczbę uczniów w grupach na zajęciach praktycznych w zakładach pracy ustala 
kierownik zakładu pracy z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, przepisów w sprawie prac wzbronionych oraz warunków lokalowych                        
i technicznych zakładu; 

3) w czasie odbywania zajęć praktycznych w zakładzie pracy uczniowie są 
zobowiązani przestrzegać przepisów porządkowych obowiązujących w tym 
zakładzie. 

 
§ 28. 

Monitoring wizyjny 
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1. W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie 
szkoły, dyrektor zespołu szkół zapewnia ochronę techniczną w formie 
monitoringu wizyjnego (telewizji przemysłowej). 

2. Budynek szkolny jest oznaczony tabliczkami informacyjnymi o treści „Obiekt 
monitorowany”.  

3. Monitoring wizyjny w szkole:  
1) pełni funkcję prewencyjną,   
2) poprawia bezpieczeństwo w budynku i terenie szkoły; 
3) może być wykorzystany w celu wyjaśnienia sytuacji zagrażających zdrowiu 

i bezpieczeństwu uczniów, ustalenia sprawców przestępstw i wykroczeń                    
oraz innych patologicznych zachowań;   

4. O udostępnieniu zapisu z systemu monitoringu wizyjnego decyduje dyrektor 
zespołu szkół  lub upoważniony przez niego pracownik szkoły. 

 
 

DZIAŁ III 
Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno                               

-pedagogicznej 
 

Rozdział I 
Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

 
§ 29. 

 

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana 
jest uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są 
bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji 
dobrowolny. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na: 
1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; 
2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 
3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie 

ucznia w szkole; 
4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu 

szkoły oraz w środowisku społecznym; 
5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności                                    

i wiadomości przez ucznia; 
6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 
7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych 
programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze 
resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych 
społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;  

8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów                           
i rodziców; 

9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających                         
z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym 
zakresie;  
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10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse 
edukacyjne uczniów; 

11) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 
wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia                                
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

12) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych; 

13) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 
14) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych. 
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba 

zorganizowania wynika w szczególności z:  
1) niepełnosprawności ucznia; 
2) niedostosowania społecznego; 
3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
4) z zaburzeń zachowania i emocji; 
5) szczególnych uzdolnień; 
6) specyficznych trudności w uczeniu się; 
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 
8) choroby przewlekłej; 
9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
10) niepowodzeń szkolnych; 
11) zaniedbań środowiskowych; 
12) trudności adaptacyjnych. 

5. O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować: 
1) rodzice ucznia; 
2) uczeń; 
3) dyrektor zespołu szkół; 
4) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole 

specjaliści; 
5) pielęgniarka szkolna; 
6) poradnia psychologiczno-pedagogiczna;  
7) pracownik socjalny; 
8) asystent rodziny; 
9) kurator sądowy; 
10) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci                  

i młodzieży. 
6.  Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada 

się wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych 
rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną                         
w sekretariacie szkoły.  

7.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 
1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach lekcyjnych; 
2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno                

- pedagogicznej, w szczególności pedagog i psycholog szkolny; 
3) pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia. 
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Rozdział II  
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

 
§ 30. 

 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego 
nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na: 

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia                    
i jego potrzeb; 

2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki 
nauczania; 

3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 
4) dostosowanie warunków  nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia. 

 
§ 31. 

 
Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej to: 

1) porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez pedagoga                      
i psychologa szkolnego, w godzinach urzędowania; 

2) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem 
nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego                                
– w przypadku potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem;  

3) organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia                     
na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i na wniosek 
rodziców ucznia, który ze względu na stan zdrowia ma ograniczone 
możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych.   

 
Rozdział III 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu 
 

§ 32. 
 

1.  Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez: 
1) udzielanie  pomocy w odkrywaniu jego predyspozycji, zainteresowań                           

i uzdolnień; 
2) wspieranie emocjonalne, kształtowanie samooceny i wiary w siebie; 
3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału 

twórczego; 
4) uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań 

prospołecznych; 
5) promocję ucznia zdolnego. 

2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie 
przedmiotów humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, 
sportowych  i obejmują pracę: 
1) na zajęciach lekcyjnych; 
2) poza zajęciami lekcjami; 
3) poza szkołą; 
4) inne formy. 

3. Uczeń zdolny ma możliwość: 
1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 
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2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów 
i olimpiad; 

3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań 
lekcyjnych i w domu; 

4) realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki. 
4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel: 

1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów; 
2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, 

celem ukierunkowania jego samodzielnej pracy; 
3) systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków 

samodzielnej pracy ucznia w domu; 
4) współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności 
i zainteresowań kierunkowych ucznia; 

5) składa wniosek do dyrektora zespołu szkół o zezwolenie na indywidualny 
program nauki lub indywidualny tok nauki. 

5. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie 
wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych                  
oraz z opinii  i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.  

6. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji 
przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy klasy o objęcie ucznia opieką  
psychologiczno-pedagogiczną.  

7. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami  
i uzdolnieniami uczniów. 

8. Dyrektor zespołu szkół, po upływie co najmniej jednego roku nauki,                                       
a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi 
zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki,                  
na zasadach określonych w niniejszym statucie. 

9. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju 
uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są 
specjalną opieką nauczyciela. 

 
Rozdział IV 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom 
 

§ 33. 
 

1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom: 
1) posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie 

tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie 
edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie 
przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania                      
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 
społecznie w przedszkolach, szkołach  i oddziałach ogólnodostępnych                   
lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach               
i oddziałach oraz w ośrodkach, na zasadach określonych w niniejszym 
statucie; 
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2) posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

3) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania                                   
- na podstawie tego orzeczenia; 

4) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, dla których na podstawie rozpoznania 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli                             
i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania                      
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie 
zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy              
z uczniem; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 
przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 
fizycznego  – na podstawie tej opinii. 

2. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację 
pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji 
poszczególnych uczniów z innymi ludźmi, analizują postępy w rozwoju związane                    
z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z poradni.                   
Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności, 
zdolności lub zaburzenia.  

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe                            
lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca                         
lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z uczniem                      
i informuje o tym wychowawcę klasy. 

4. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom 
pracującym  z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę.  Wychowawca 
klasy przekazuje informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli 
uczących w danej klasie, a jeśli termin planowanego zebrania jest odległy                        
– otrzymany komunikat zapisuje  w dzienniku elektronicznym.   

5. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną ich dziecka.   

6. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną 
formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy 
pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie.  

7. Wychowawca ma prawo zainicjować zebranie wszystkich uczących nauczycieli                    
w oddziale  w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii 
nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, 
ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb                    
i możliwości ucznia. Informację o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym 
oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

8. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii                                
od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję 
przedstawia dyrektorowi zespołu szkół. 

9. Wychowawca realizując czynności, o których mowa w ust. 7, współpracuje                               
z rodzicami ucznia lub w razie potrzeby, ze specjalistami zatrudnionymi w szkole. 
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10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej ustala dyrektor zespołu szkół, biorąc pod uwagę wszystkie godziny,                    
które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

11. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą 
realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. 
Wychowawca klasy wpisuje powyższą informację w dzienniku 
wychowawcy/dzienniku elektronicznym lub listownie przekazuje na spotkaniu 
z rodzicem, rodzic zaś własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie 
informacji.  

12. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
swojemu dziecku. 

13. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych                            
z organizacją  i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim 
wychowankom. 

14. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyć się 
w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania 
ucznia.   

15. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-
pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole dyrektor 
zespołu szkół, za zgodą rodziców, występuje do poradni psychologiczno-
pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu 
ucznia.  

16. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi 
wymaga zgody rodzica.  

17. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych                       
i oddziałowych. Dyrektor zespołu szkół wskazuje nauczyciela do prowadzenia 
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji 
przedmiotowych. 

18.  O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor zespołu 
szkół, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na 
podstawie opinii wychowawcy. 

19. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić 
dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie 
dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy                                 
i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy. 

20. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele                                 
i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

21. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.  

22. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami 
specjalistycznymi decyduje dyrektor zespołu szkół. O zakończeniu udzielania 
pomocy w formie zajęć  specjalistycznych decyduje dyrektor zespołu szkół                  
na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

23. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, 
psycholog, doradca zawodowy oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie                                            
do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy 
ogłoszeń dla rodziców. W szkole mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców                     
w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej                              
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oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na 
dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.  

 
 

Rozdział V 
Obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 
 

§ 34. 
 

Do obowiązków nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych                        
oraz możliwości psychofizycznych uczniów, 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności                                  

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły; 

4) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy                        
z uczniem; 

5) udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu 
zintegrowanych działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia 
się i poprawy funkcjonowania ucznia w szkole; 

6) udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach 
organizowanych przez wychowawcę; 

7) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia, jego 
potrzeb i możliwości;  

8) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych  i dodatkowych 
zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych                          
oraz możliwości psychofizycznych ucznia; Indywidualizacja pracy z uczniem                 
na obowiązkowych  i dodatkowych zajęciach polega na: 
a) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia, 
b) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości 

percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia, 
c) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości                         

i umiejętności ucznia, 
d) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania                                        

ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych, 
e) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych;   

9) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych;  
10) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu 

zintegrowania  i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany 
doświadczeń   i komunikowania postępów ucznia; 

11) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze 
emocjonalnej i behawioralnej; 

12) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych                                        
z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego                                
i instytucji pomocowych; 
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13) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej 
pomocy; 

14) stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim 
charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form 
oceniania informacji zwrotnej zawierającej następujące elementy: 
a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 
b) przekazanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony 

ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane 
umiejętności, 

c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę, 
d) wskazanie uczniowi sposobu, w jaki powinien pracować dalej. 

 
Rozdział VI 

Obowiązki wychowawcy klasy w zakresie wspierania uczniów 
 

§ 35. 
 

1. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno-pedagogicznej uczniom 
powierzonej klasy do obowiązków wychowawcy należy: 
1) analizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne 

zdefiniowanie trudności i zdolności uczniów; 
2) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych uczniów; 
3) uzyskanie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku;  
4)  analizowanie  postępów w rozwoju uczniów związanych z edukacją i rozwojem 

społecznym; 
5) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą 

nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie; 
6) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-

pedagogicznej złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie 
sformalizowanej formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniowi                              
– w  ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole; 

7) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku; 
8) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach; 
9) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej  i postępach ucznia; 
10) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom; 
11) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojej klasy, 
zgodnie z zapisami w statucie szkoły; 

12) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu 
ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych                           
i psychologicznych;  

13) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze 
emocjonalnej i behawioralnej; 

14) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych                                        
z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego                           
i instytucji pomocowych. 

2. Wychowawca realizuje obowiązki poprzez:  
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1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków 
rodzinnych i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań; 

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych                                      
oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków; 

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 
4) udział w pracach zespołu dla uczniów z orzeczeniami; 
5) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój 

fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i 
zaufania; 

6) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu 
konfliktów  z rówieśnikami; 

7) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, 
niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce; 

8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi                                
w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec 
uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce; 

9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik 
uczenia się;  

10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania 
trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności,                                
do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy; 

11) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce; 
12) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości                    

i zaufaniu;  
13) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie 

pozytywnych stron ich osobowości; 
14) współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami w sprawach ich zdrowia,  

organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom; 
15) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych 

sytuacjach życiowych, występowanie do organów zespołu szkoły i innych 
instytucji  z wnioskami o udzielenie pomocy.  

 
Rozdział VII 

Obowiązki pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego 
 

§ 36. 
 
Do obowiązków pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 
zainteresowań i uzdolnień ucznia;   

2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności                               
w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania 
problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne                         
i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
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5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 
uczniów; 

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej  w środowisku szkolnym i pozaszkolnym 
ucznia; 

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

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

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

10) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających                       
z programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów                         
z udziałem rodziców i wychowawców; 

11) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

12) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych  
porad  w zakresie wychowania; 

13) wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb 
edukacyjnych, rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji                       
i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych i udział w pracach zespołów 
wychowawczych; 

14) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami                        
i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia;  

15) pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo-
profilaktycznego; 

16) nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do sądu rodzinnego, 
poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji; 

17) przewodniczenie zespołowi powołanemu do opracowania Indywidualnych 
programów edukacyjno-terapeutycznych; 

18) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
 

Rozdział VIII 
Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, 

niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym 
 

§ 37. 
 

1. W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających 
orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia 
specjalnego nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziałach 
ogólnodostępnych lub integracyjnych na każdym etapie edukacyjnym. 

2. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością                                        
lub niedostosowaniem społecznym: 
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego; 
2) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości  sprzęt 

specjalistyczny  i środki dydaktyczne; 
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3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia; 

4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach 
psychologiczno-pedagogicznych i możliwości organizacyjnych szkoły; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie                  
do potrzeb; 

6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym; 
7) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć 

rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych 
metod komunikacji. 

2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu                        
o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 
§ 38. 

 
1. Uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor 

zespołu szkół, na wniosek rodziców lub zespołu wspierającego może przedłużyć 
naukę w szkole do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym 
uczeń kończy 24 rok życia. 

2. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym 
okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych. 

3. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje                   
się w formie uchwały rady pedagogicznej, po uzyskaniu zgody rodziców. 

4. Opinie, o której mowa w ust. 2 sporządza się w formie pisemnej. 
5. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej                

do wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego. 
6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane                           

w następujących przypadkach: 
1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, 

utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, 
spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami; 

2) psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.  
 

§ 39. 
 
1. Dyrektor zespołu szkół, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia             
z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami lub autyzmem  z nauki drugiego języka obcego do końca 
danego etapu edukacyjnego. 

2. Dyrektor zespołu szkół zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia                                     
do zakończenia cyklu edukacyjnego. 

 
§ 40. 

 
1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie                 

z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć 
rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym    
po 2 godziny tygodniowo na ucznia. 
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2. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor zespołu szkół umieszcza w szkolnym 
planie nauczania i arkuszu organizacyjnym. 

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując 
ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej 
dwóch dniach. 

§ 41. 
 
W szkole dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są: 
1)  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie: 

a) korekcji wad postawy, 
b) korygujące wady mowy, 
c) korekcyjno-kompensacyjne, 
d) nauka języka migowego lub inne alternatywne metody komunikacji, 
e) zajęcia specjalistyczne, terapia psychologiczna, 
f) inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni 

psychologiczno-pedagogicznej; 
2) zajęcia resocjalizacyjne dla uczniów niedostosowanych społecznie; 
3) zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym; 
4) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia związane z wyborem 

kierunku kształcenia i zawodu. 
 

§ 42. 
 
1. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo 

nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1: 
1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie               

z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania                     
i zajęcia, określone   w programie; 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę 
wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie 
oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym; 

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych                
przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych           
w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne                         
oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, 
określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami 
niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 
niedostosowaniem społecznym. 

3. Dyrektor zespołu szkół, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe                      
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 
wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone               
w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli,                
o których mowa  w ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą. 
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4. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania 
egzaminu maturalnego i zawodowych egzaminów kwalifikacyjnych do rodzaju 
niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych               
oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego 
ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu      
o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form 
przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w terminie do 1 września roku 
szkolnego, w którym przeprowadzane są egzaminy.  

5. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 4 należy do obowiązków 
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. 

6. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudnić dodatkowo nauczycieli 
posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

7. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1: 
1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie               

z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania                     
i zajęcia, określone   w programie; 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę 
wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie 
oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym; 

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych                
przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych           
w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne                         
oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, 
określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami 
niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 
niedostosowaniem społecznym. 

8. Dyrektor zespołu szkół, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe                      
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 
wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone                   
w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli,                   
o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą. 
 

§ 43. 
 

Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach 
określonych w statucie. 

§ 44. 
 

1. W szkole powołuje się zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego                       
lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania 
społecznego. 
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2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca klasy jako przewodniczący zespołu, 
pedagog szkolny, psycholog szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni                   
w szkole.  

3. Posiedzenia zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz                    
w okresie. Zebrania zwołuje wychowawca klasy, co najmniej z tygodniowym 
wyprzedzeniem.  

4. W posiedzeniach zespołu mogą uczestniczyć: 
1) na wniosek dyrektora zespołu szkół – przedstawiciel poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 
2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog szkolny, 

pedagog szkolny  lub inny specjalista; 
3) pomoc nauczyciela. 

5. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole 
są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć 
oświadczenie o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych 
wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona 
do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców nie może uczestniczyć                             
w pracach zespołu. 

6. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia 
opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny na okres wskazany 
w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej 
oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski 
sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia do zawarte w orzeczeniu                         
we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno                                       
-pedagogiczną. 

7.  Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia                          
o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, 
na jaki został opracowany poprzedni program.  

8. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny  określa: 
1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających                          

z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem   metod i formy 
pracy z uczniem; 

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów 
prowadzących zajęcia z uczniem, z tym, że  w przypadku: 
a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, 
b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze 

resocjalizacyjnym, 
c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań                   

o charakterze socjoterapeutycznym, 
d) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy 
będą realizowane, ustalone przez dyrektora zespołu szkół zgodnie                            
z przepisami;  

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres 
współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym 
poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 
rodziny, dzieci i młodzieży; 
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5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia 
odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 
oraz możliwości psychofizyczne ucznia; 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji 
zadań; 

7) wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej 
do 5 uczniów, jeżeli występuje taka potrzeba. 

9. Rodzice ucznia maja prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego 
programu edukacyjno-terapeutycznego oraz w dokonywania okresowej 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.  Dyrektor zespołu 
szkół zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia zespołu listownie                                 
lub w przypadku prowadzenia dziennika elektronicznego poprzez dokonanie 
wpisu. 

10. Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny  poziomu 
funkcjonowania ucznia. 

11. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu zespołu, o którym mowa                  
w ust. 1, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej   o ustalonych 
dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.  

12. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny,              
które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

13. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny 
Program edukacyjno-terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść                          
oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele 
prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie 
dokonywana ocena efektywności działań. 

 
Rozdział IX 

Nauczanie indywidualne 
 

§ 45. 
 

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie                    
do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor zespołu szkół. Indywidualne 
nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie 
indywidualnego nauczania  w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.  

3. Dyrektor zespołu szkół po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania 
indywidualnego z organem prowadzącym zasięga opinii rodziców celem ustalenia 
czasu prowadzenia zajęć.  

4. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor zespołu szkół nauczycielom 
zatrudnionym w szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 

5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor zespołu szkół może powierzyć 
prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza 
placówki. Może to nastąpić w sytuacji braku nauczyciela do nauczania 
odpowiedniej edukacji, 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. 
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7. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia                            
oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.  

8. Dyrektor zespołu szkół, na wniosek rodziców ucznia, w drodze decyzji 
administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków                       
na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. 

9. 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.   

10. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor 
zespołu szkół może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści 
wynikających z podstawy programowej, stosownie do możliwości 
psychofizycznych ucznia  oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.  

11. Wniosek, o którym mowa w ust. 9, składa się w formie pisemnej                                                
wraz z uzasadnieniem.   

12. Tematyka zajęć indywidualnego nauczania zapisywana jest w dzienniku 
elektronicznym odrębnie dla każdego ucznia.  

13. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego 
bezpośrednio z uczniem wynosi od 12 do 16, prowadzonych w co najmniej                     
3 dniach. 

14. Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania 
indywidualnego należy: 
1) dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia; 
2) udział w posiedzeniach zespołu wspierającego opracowującego indywidualny 

program edukacyjno-terapeutyczny  ; 
3) prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie możliwości 

uczestniczenia ucznia w życiu szkoły; 
4) podejmowanie  działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami; 
5) podejmowanie działań;  
6) systematyczne prowadzenie zapisów w dzienniku elektronicznym. 

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

16. Dyrektor zespołu szkół 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.    

17. Dyrektor zespołu szkół zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego                        
na wniosek rodziców wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim,                                 
z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie ucznia                        
do szkoły. Dyrektor zespołu szkół w przypadku zawieszenia nauczania 
indywidualnego jest zobowiązany powiadomić poradnię psychologiczno-
pedagogiczną, która wydała orzeczenie oraz organ prowadzący szkołę. 

18. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu                  
na zasadach określonych w WZO.  
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Rozdział X 

Pomoc materialna uczniom 
 

§ 46. 
 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji 
materialnej z powodu warunków rodzinnych lub losowych poprzez: 
1) udzielanie pomocy materialnej; 
2) pomoc w prawidłowym składaniu wniosków o stypendia szkolne; 
3) pomoc w ubieganiu się o dopłaty z ośrodków pomocy rodzinie; 
4) występowanie o pomoc dla uczniów do rady rodziców i sponsorów,                    

a dla wybitnie uzdolnionych uczniów również do organów samorządowych, 
rządowych, instytucji lub osób fizycznych. 

2. Zasady udzielania pomocy na zakup podręczników są: 
1) przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje 

na wniosek rodziców ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego               
lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców 
zastępczych; 

2) wniosek, o którym mowa w pkt 1, składa się do dyrektora zespołu szkół,                  
do której uczeń będzie uczęszczał w danym roku szkolnym; 

3) dyrektor zespołu szkół sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania 
pomocy, w tym uczniów z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego, 
o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, którzy mogą otrzymać pomoc                               
ze względu na przypadki określone w przepisach i przekazuje ją prezydentowi 
miasta. 

3. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie 
do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających            
z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów 
zdolnych. 

4. Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej samodzielnie lub w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej. 

5. Pomoc materialna uczniom polega w szczególności na: 
1) diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej 

ucznia; 
2) poszukiwaniu możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej; 
3) organizacji zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin. 

6. Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z: 
1) rodzicami; 
2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 
3) ośrodkami pomocy społecznej; 
4) organem prowadzącym szkołę; 
5) innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci                

i młodzieży. 
7. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek: 

1) ucznia; 
2) rodziców; 
3) nauczyciela. 

8. Pomoc materialna w zespole jest organizowana w formie: 
1) zwolnień z opłat za ubezpieczenie; 
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2) stypendiów socjalnych; 
3) stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne; 
4) pomocy rzeczowej lub żywnościowej; 
5) innych, w zależności od potrzeb i możliwości. 

9. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych 
na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu 
terytorialnego. 

10. Pomoc materialna może być świadczeniem pomocy o charakterze: 
1) socjalnym jako: 

a) stypendium szkolne, 
b) zasiłek szkolny; 

2)  motywacyjnym jako: 
a) stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne, 
b) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

11. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze 
socjalnym i motywacyjnym. 

12. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, znajdujący się w trudnej sytuacji 
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,  
w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, 
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy 
rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość 
dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się                                      
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota określona w każdym roku 
szkolnym przez właściwego ministra. 

13. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września 
danego roku szkolnego. W przypadku utraty dochodu w ciągu trwania roku 
szkolnego istnieje także możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium 
szkolnego. Jeżeli natomiast ustaną przyczyny, które stanowiły podstawę 
przyznania stypendium szkolnego to wnioskodawca zobowiązany jest 
niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium. Stypendium 
szkolne wówczas wstrzymuje się lub cofa. 

14. Do wniosku o stypendium szkolne dołącza się dokumenty, o których mowa                                
w przepisach o pomocy społecznej. 

15.  Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi: 
1) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu 

zdarzenia losowego; 
2) w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych                                            

z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze 
edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego 
stypendium szkolnego; 

3) w wysokości nie przekraczającej jednorazowo kwoty stanowiącej 
pięciokrotność kwoty, o której mowa w przepisach o świadczeniach 
rodzinnych; 

4) który można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące                          
od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

16. Szkoła może przyznać stypendium  uczniowi za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 
sportowe jeżeli uczeń uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę 
zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się                               
to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane 
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uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym                      
na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę 
zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się                             
to stypendium. 

17. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń 
może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki                   
w danym typie szkoły. 

18. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom do ukończenia przez nich 
pierwszego okresu nauki. 

19. Dyrektor zespołu szkół może powołać w szkole komisję stypendialną. 
20. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek 
wraz ze swoją opinią dyrektorowi zespołu szkół. 

21. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz                    
na rok. 

22. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć 
kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa  w przepisach                                 
o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor zespołu szkół,                    
po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej                                    
oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

23. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor 
zespołu szkół, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków 
przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.  

  
Rozdział XI 

Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną 
 

§ 47. 
 

1. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w zakresie 
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

2. Współpraca szkoły z poradnią polega na: 
1) opiniowaniu przez radę pedagogiczną wniosku do poradni psychologiczno               

– pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce; 
2) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych                     

oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży; 
3) uwzględnianiu przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów pracujących                                                   

z uczniem zaleceń poradni zawartych w opiniach i orzeczeniach; 
4) pomocy poradni w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów 
edukacyjno-terapeutycznych; 

5) realizowaniu przez poradnię zadań profilaktycznych oraz wspierających 
wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły, w tym wspieraniu nauczycieli                    
w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. 
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DZIAŁ IV 

Organy szkoły i ich kompetencje   
 

§ 48. 
 

1. Organami szkoły są:  
1) dyrektor zespołu szkół, 
2) rada pedagogiczna, 
3) rada rodziców, 
4) samorząd uczniowski.   

2. Organy szkoły współdziałają ze sobą, realizując cele i zadania szkoły w ramach 
swoich kompetencji. 

 
Rozdział I 

Dyrektor zespołu szkół 
 

§ 49. 
 

1. Dyrektor zespołu szkół: 
1) kieruje zespołem szkół  jako jednostką samorządu terytorialnego;  
2) jest osobą działającą w imieniu  pracodawcy; 
3) jest organem nadzoru pedagogicznego; 
4) jest przewodniczącym rady pedagogicznej; 
5) wykonuje zadania administracji publicznej  w zakresie określonym ustawą.   

2. Dyrektor zespołu szkół kieruje działalnością  zespołu szkół, reprezentuje go  na 
zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych 
w szkole. 

3. Stanowisko dyrektora zespołu szkół powierza i odwołuje z niego organ 
prowadzący szkołę. 

4. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 3, określają odrębne przepisy. 
5. Dyrektor zespołu szkół zabiega o stworzenie optymalnych warunków  do realizacji 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówek wchodzących w 
skład szkoły. 

6. Do obowiązków dyrektora zespołu szkół należy: 
1) w zakresie spraw organizacyjnych: 

a) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich 
kompetencji, 

b) na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po uzyskaniu opinii rady 
rodziców - występowanie do ministra właściwego do spraw oświaty                        
i wychowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie 
eksperymentu pedagogicznego w szkole, 

c) bezpośrednio po zakończeniu eksperymentu pedagogicznego                                
- przekazywanie  ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, 
sprawozdanie  z przeprowadzonego eksperymentu pedagogicznego wraz 
z opinią jednostki naukowej, która sprawuje opiekę nad przebiegiem tego 
eksperymentu, 
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d) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające 
podnoszeniu jej jakości pracy, 

e) dbanie o autorytet członków rady pedagogicznej, ochronę praw i godności 
nauczyciela, 

f) rekrutacja uczniów do szkoły, 
g) przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji                      

i promocji uczniów, 
h) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, 

przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów, 
i) stwarzanie warunków do prawidłowej realizacji przepisów Konwencji                           

o prawach dziecka, 
j) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń                   

i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których 
celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie                            
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej 
i innowacyjnej szkoły lub placówki, 

k) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom                  
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

l) wykonywanie zadań związanych z organizacją praktycznej nauki zawodu 
przez uczniów, 

m) organizowanie egzaminów w szkole,  
n) zwalnianie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości 
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas 
określony w tej opinii, 

o) zwalnianie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych                           
na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych 
możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez 
lekarza, na czas określony w tej opinii, 

p) zwalnianie na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz                           
na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej do końca danego etapu edukacyjnego ucznia                
z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,                                      
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, 

q) sprawowanie opieki nad uczniami, zapewnianie im bezpieczeństwa                       
oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego 
poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

r) opracowanie arkuszy organizacji szkoły, 
s) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć, 
t) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk 

pedagogicznych, 
u) realizowanie zalecenia wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia, 
v) podejmowanie decyzji w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych                              

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz poinformowanie o nich 
nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców, 

2) w zakresie spraw finansowych: 
a) opracowywanie planu finansowego szkoły, 
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b) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania radzie 
pedagogicznej i radzie rodziców, 

c) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie 
określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających 
zasady gospodarki finansowej szkoły, 

3) w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych oraz biurowych: 
a) organizowanie, jeśli zostanie to zlecone przez organ prowadzący, 

administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi zespołu, 
b) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą 

szkoły, 
c) organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny, 
d) organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły, 
e) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli                              

oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,  
f) nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania systemu dziennika 

elektronicznego, 
g) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac 

konserwacyjno - remontowych, 
h) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkoły, 

4) w zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania 
kryzysowego: 
a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy                      

w szkole, 
b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego                   

w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę w obiektach szkoły               
i ich otoczeniu,  

c) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej  
i powszechnej samoobrony, 

d) współpracuje z pielęgniarką, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi 
profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym 
udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej 
realizacji tej opieki, 

5) w zakresie nadzoru pedagogicznego: 
a) opracowywanie i przedstawianie radzie pedagogicznej i radzie rodziców 

planu nadzoru pedagogicznego, 
b) prowadzenie działalności diagnostyczno-oceniającej i doradczo                                  

-wspomagającej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
c) przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o realizacji planu nadzoru, 
d) przedkładanie radzie pedagogicznej i radzie rodziców projektów innowacji               

i eksperymentów pedagogicznych, 
e) opracowywanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, programów rozwoju 

placówki, określających zadania służące doskonaleniu jakości pracy 
placówki i terminy ich realizacji, 

f) analizowanie wyników egzaminów oraz wykorzystywanie ich do oceny 
jakości kształcenia w szkole, a także podejmowanie, stosownie                        
do potrzeb, działań naprawczych lub doskonalących w tym zakresie, 

g) wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy                               
oraz inspirowanie ich do podejmowania działań innowacyjnych, 

h) wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 
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7. Do uprawnień dyrektora zespołu szkół należy: 
1) kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz, 
2) wydawanie poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły, 
3) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 
4) przyznawanie nagród dyrektora zespołu szkół oraz udzielanie kar 

porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 
5) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej - występowanie z wnioskiem,                            

w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli                             
i pracowników niepedagogicznych,   

6) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i innych pracowników, 
7) decydowanie o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej funkcjonowaniu, 
8) wykorzystywanie środków finansowych przyznawanych na działalność szkoły, 
9) ustalanie zawodów, w których kształci szkoła w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę,  
10) wstrzymanie wykonania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem, 
11) inicjowanie eksperymentów i nowoczesnych metod nauczania, zlecania 

ekspertyz, 
12) skreślenie ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły 

w drodze decyzji, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu 
opinii samorządu uczniowskiego, 

13) wyrażanie zgody, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, 
na działalność organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły,    

14) wydawanie zarządzeń w zakresie organizacji pracy i przebiegu kształcenia                      
w szkole, 

15) zasięganie opinii odpowiednich zespołów, komisji oraz organu prowadzącego 
szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą                                 
w przypadku rozwiązywania sporów pomiędzy organami szkoły, 

16) wyrażanie zgody na egzaminy sprawdzające. 
8. Dyrektor zespołu szkół w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą 

pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. 
9. Dyrektor zespołu szkół, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala 

zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i 
wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy.  

10. W przypadku nieobecności dyrektora zespołu szkół jego obowiązki pełni 
wicedyrektor. 

11. Dyrektor zespołu szkół, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej                    
i poradni psychologiczno-pedagogicznej, może zezwolić na indywidualny program 
lub tok nauki. Wniosek do dyrektora zespołu szkół za pośrednictwem wychowawcy 
klasy lub innego nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne   z uczniem, może 
złożyć:  
1) uczeń - za zgodą rodziców,  
2) rodzice ucznia,  
3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których 

dotyczy wniosek, za zgodą rodziców, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. 
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Rozdział II 
Rada pedagogiczna 

 
§ 50. 

 
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym zadania 

statutowe w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. 
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor zespołu szkół. 
4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady pedagogicznej          

oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie                       
i porządku zebrania. 

5. Posiedzenia rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników 
klasyfikowania  i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych 
oraz w miarę bieżących potrzeb. 

6. Do zadań rady pedagogicznej należy: 
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły i programów realizowanych w szkole, 
2) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 
3) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,                       

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

4) podejmowanie uchwał w sprawach:  
a) wyników klasyfikacji i promocji uczniów, w tym: 

- zgody na egzaminy klasyfikacyjne na prośbę ucznia lub jego rodziców 
nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, 
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne                  
w szkolnym planie nauczania,  

- warunkowego promowania do klasy programowo wyższej ucznia, który 
nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, 

- o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu 
pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej                   
i zgody rodziców, 

- ukończenia przez uczniów technikum, zasadniczej szkoły zawodowej, 
b) w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, 
c) kandydatur uczniów na stypendia, w tym Prezesa Rady Ministrów, 
d) skreślenia z listy uczniów, zawieszenia lub skreślenia ze szkolenia 

proobronnego,  
e) w sprawie wniosku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny                        

o przeniesieniu ucznia do innej szkoły, 
5) uchwalanie regulaminu rady pedagogicznej lub jego zmiany,  
6) uchwalanie statutu szkoły lub jego zmiany, 

7. Rada pedagogiczna opiniuje: 
1) kandydata na dyrektora zespołu szkół; 
2) powierzenie stanowiska wicedyrektora zespołu szkół lub innego stanowiska 

kierowniczego w szkole; 
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3) odwołanie ze stanowiska dyrektora zespołu szkół, wicedyrektora zespołu szkół                      
lub innego stanowiska kierowniczego w szkole; 

4) wniosek dyrektor zespołu szkół w sprawach odznaczeń, nagród i innych 
wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły; 

5) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych                                  
i pozalekcyjnych; 

6) projekt planu finansowego szkoły; 
7) propozycję dyrektora zespołu szkół w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo 
płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych; 

8) pracę dyrektora zespołu szkół; 
9) propozycje dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnych oraz harmonogramu 

konsultacji z rodzicami; 
10)wniosek na nauczanie indywidualne ucznia; 
11)propozycje wyboru przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu 

rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy; 
12)propozycje wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora zespołu szkół; 
13)wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o zdiagnozowanie 

problemów ucznia, w przypadku braku efektywności udzielanej pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, po wcześniejszej zgodzie rodzica. 

8. Szczegółowe zasady działalności rady pedagogicznej określa regulamin rady 
pedagogicznej.  

9. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy rady 
pedagogicznej.  

 
 

Rozdział III 
Rada rodziców 

 
§ 51. 

 
1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 
2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły.  
3. Celem funkcjonowania rady rodziców jest prowadzenie działań na rzecz 

opiekuńczej funkcji szkoły. 
4. Do zadań rady rodziców należy: 

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 
realizacji celów i zadań szkoły;  

2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo                  
– profilaktycznego szkoły; 

3) udział w powoływaniu dyrektora zespołu szkół; 
4) wyrażanie pisemnej opinii o pracy nauczyciela przed sporządzeniem                

przez dyrektora zespołu szkół oceny dorobku zawodowego; 
5) na wniosek dyrektora zespołu szkół - opiniowanie podjęcia działalności                     

w szkole przez stowarzyszenie lub inne organizacje, których celem 
statutowym jest działalność wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza; 

6) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora zespołu 
szkół; 
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7) gromadzenie funduszów z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł                    
w celu wspierania działalności statutowej szkoły; 

8) występowanie do dyrektora zespołu szkół i innych organów szkoły oraz organu 
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny                    
nad szkołą  z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły; 

9) współpraca z dyrektorem zespołu szkół, radą pedagogiczną, samorządem 
uczniowskim, organizacjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) 
działającymi w szkole oraz radami rodziców innych szkół. 

5. Terenem działania rady rodziców jest budynek szkoły.  Rada rodziców może 
podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają 
uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych. 

6. Szczegółowe zasady działalności rady rodziców określa regulamin rady rodziców.  
 

Rozdział IV 
Samorząd uczniowski 

 
§ 52. 

 
1. W szkole działa samorząd uczniowski, którego tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  
2. Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie radzie pedagogicznej               

oraz dyrektorowi szkoły we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności                           
w sprawach dotyczących podstawowych praw uczniów.  

4. Samorząd uczniowski ma prawo do: 
1) zapoznania się ze szkolnym Programem Profilaktyczno-Wychowawczym;  
2) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspokajania własnych 
zainteresowań; 

3) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
4) redagowania i wydawania gazety szkolnej oraz emitowania audycji                          

przez radiowęzeł; 
5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej                            

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 
organizacyjnym i szkoły w porozumieniu z dyrektorem zespołu szkół; 

6) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego; 
7) opiniowania wniosku rady pedagogicznej o skreślenie ucznia z listy uczniów; 
8) przedstawienia radzie pedagogicznej propozycji składu osobowego pocztu 

sztandarowego szkoły;  
9) zgłaszania propozycji zmiany dotyczących organizacji i funkcjonowania 

szkoły, 
10) utworzenia w szkole rady wolontariatu, podejmowania działań na zasadzie 

wolontariatu i akcji charytatywnych.  
5. Szczegółowe zasady działalności samorządu uczniowskiego określa regulamin 

samorządu uczniowskiego.   
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Rozdział V 
Zasady współpracy organów szkoły 

  
§ 53. 

 
1. Wszystkie organy szkoły współpracują w oparciu o zasady porozumienia, 

tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiające swobodne działanie                              
i podejmowanie decyzji  w granicach swoich kompetencji. 

2. Rodzice i uczniowie przedstawiają w formie pisemnej wnioski i opinie organom 
szkoły poprzez swoje reprezentacje: radę rodziców i samorząd uczniowski. 

3. Wnioski i opinie kierowane do rady pedagogicznej są rozpatrywane                             
na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej, a w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach wymagających podjęcia natychmiastowej decyzji w terminie 7 dni             
od złożenia pisma. 

4. Wymiana informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych                                 
lub planowanych działaniach i decyzjach powinna odbywać się na bieżąco                    
za pośrednictwem dyrektor zespołu szkół lub bezpośrednio na piśmie pomiędzy 
organami. Można w tym celu używać tablicy ogłoszeń lub książki komunikatów. 

5. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli innych 
organów   w celu wymiany informacji, poglądów oraz zasięgnięcia opinii. 

6. Każdy organ szkoły może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów 
szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając       
przy tym kompetencji organu uprawnionego. 

 
 

Rozdział VI 
Sposób rozwiązywania sporów między  

organami szkoły 

  
§ 54. 

 
Rozwiązywanie sporów między organami szkoły odbywa się według następujących 
zasad:  

1) spór pomiędzy nauczycielem a uczniem: 
a) sprawę rozpoznają  wychowawca klasy - dla nauczycieli uczących w danej 

klasie oraz dyrektor zespołu szkół - dla wychowawców i nauczycieli 
zatrudnionych  w szkole, 

b) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do samorządu uczniowskiego                                          
lub do Rzecznika Praw Ucznia, 

c) od decyzji dyrektora zespołu szkół strona sporu może wnieść w formie 
pisemnej odwołanie  do organu prowadzącego szkołę, 

d) pisemne odwołanie nie może być wniesione po upływie 14 dni od daty 
wydania decyzji, 

2) spór pomiędzy uczniami: 
a) w sytuacji konfliktu między uczniami z różnych klas w ciągu 3 dni spór 

rozpoznają wychowawcy klas, w miarę potrzeby z udziałem pedagoga, 
b) w sytuacji konfliktu między uczniami z tej samej klasy w ciągu 3 dni spór 

rozpoznaje wychowawca klasy,   
3) spór pomiędzy nauczycielami: 
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a) nauczyciel zgłasza swoje zastrzeżenia w formie pisemnej do dyrektora 
zespołu szkół, który w ciągu 14 dni rozstrzyga spór, 

b) w przypadku sytuacji szczególnie trudnej, dyrektor zespołu szkół może 
powołać komisję spośród członków rady pedagogicznej, 

c) skład komisji wskazuje proporcjonalnie każda ze stron,   
4) spór pomiędzy rodzicami a  radą rodziców: 

a) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych 
decyzji należy do dyrektora zespołu szkół; 

b) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor zespołu szkół jest zobowiązany 
zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność 
w ocenie tych stanowisk; 

c) dyrektor zespołu szkół podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś 
z organów – strony sporu; 

a) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor zespołu szkół 
informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia 
informacji o sporze. 

5) spór pomiędzy dyrektorem zespołu szkół, a innymi organami: 
a) spór pomiędzy dyrektorem zespołu szkoły a nauczycielami rozpoznaje 

organ prowadzący szkołę lub organ nadzoru pedagogicznego                               
w zależności  od przedmiotu sprawy, na pisemny wniosek jednej ze stron, 

b) w rozwiązywaniu sporów pomiędzy dyrektorem szkoły a samorządem 
uczniowskim, na wniosek samorządu uczniowskiego mogą uczestniczyć 
przedstawiciele rady rodziców, opiekunowie samorządu uczniowskiego                      
lub Rzecznik Praw Ucznia. 

     

DZIAŁ V 

Organizacja nauczania 

 
Rozdział I 

Działalność dydaktyczno-wychowawcza 
 

§ 55. 
 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:  
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem 

nauczania; 
2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  
3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym: 

a) dydaktyczno –wyrównawcze, 
b) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego 

wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno –pedagogicznej; 
4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 
5) zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach o planowaniu rodziny, 

ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży; 
6) zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor zespołu szkół, za zgodą organu 

prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  i rady 
rodziców; 

7) innowacje i eksperymenty pedagogiczne; 
8) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 
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a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny 
nauczany w  ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa,                     
lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu 
programów nauczania. 

2. Zajęcia w szkole prowadzone są:  
1) w systemie klasowo – lekcyjnym, 
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, zajęć 
praktycznych i zajęcia wychowania fizycznego; 

4) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów 
edukacyjnych: zajęcia z języka nowożytnego obcego, specjalistyczne                                
z wychowania fizycznego; 

5) w toku nauczania indywidualnego;  
6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 
7) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej                           

w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej 
klasy w cyklu kształcenia; 

8) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: 
obozy naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, wymiany 
międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich;  

9) jako praktyczna nauka zawodu uczniów na warsztatach szkolnych                       
oraz w zakładach pracy na podstawie   umowy zawartej pomiędzy szkołą,                   
a danym zakładem pracy; 

10) jako praktyka zawodowa. 
3. Dyrektor zespołu szkół, na wniosek rady rodziców i rady pedagogicznej, może 

rozszerzyć zakres procesu dydaktycznego o formy zajęć, nie wymienione                           
w ust. 2. 

 

Rozdział II 
Zasady podziału na grupy i tworzenie struktur międzyoddziałowych 

 i międzyklasowych 
 

§ 56. 
 

1. Rok szkolny podzielony jest na okresu śródroczne.   
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw 

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

 
§ 57. 

 
Kalendarz organizacji roku szkolnego opracowany przez dyrektora zespołu szkół 
określa terminy zajęć edukacyjnych, dni wolne od zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych, terminy klasyfikacyjnych posiedzeń rady pedagogicznej. 
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§ 58. 
 

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora zespołu szkół 
najpóźniej  do 30 kwietnia każdego roku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
oświatowego oraz zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę. 
 

§ 59. 
 

Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony                         
przez dyrektora szkoły zgodnie z arkuszem organizacyjnym, z uwzględnieniem zasad 
zdrowia i higieny pracy, zatwierdzany przez radę pedagogiczną. 

 
§ 60. 

 
Zajęcia edukacyjne w szkole odbywają się przez pięć dni  w tygodniu. Godzina 
lekcyjna trwa 45 minut.  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 
zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas 
pracy obliczony  na podstawie ramowego planu nauczania. 

 
§ 61. 

 
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
2. Liczba uczniów w oddziale jest ustalana w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeśli liczba 
uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 15 osób.  

3. Ze względu na warunki lokalowe szkoły dopuszcza się możliwość - po uzyskaniu 
zgody organu prowadzącego szkołę - podziału istniejących już oddziałów                          
na oddziały mniej liczne oraz łączenia tych oddziałów w przypadku zaistnienia 
znaczącej zmiany warunków nauki.  

4. W szkole stosuje się następujący podział na grupy oddziałowe: 
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 lub 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 zajęciach edukacyjnych                      
z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania 
wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych                                 
– w oddziałach liczących więcej  niż 30 osób, 

4) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia 
zawodowego, dla których z treści programu nauczania dla zawodu wynika 
konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach 
liczących więcej  niż 30 osób, 



Technikum nr 5 Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie 

48 

 

5) w przypadku prowadzenia kształcenia zawodowego na podstawie 
modułowego programu nauczania dla zawodu, zgodnie z wymogami 
określonymi  w modułowym programie nauczania dla zawodu, 

6) na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie 
praktycznej nauki zawodu, 

7) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być 
prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej                       
lub międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów.   

5. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24 uczniów                            
lub nie więcej niż 30 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 4 pkt 1-4, 
podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

6. W szkole zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy 
tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt                         
i chłopców.  

7. Zajęcia z języków obcych dla wszystkich oddziałów szkoły przydziela dyrektor 
zespołu szkół, biorąc pod uwagę: 
1) możliwości kadrowe szkoły, 
2) możliwości organizacyjne nauki w szkole. 

 
§ 62. 

 
Szkoła umożliwia każdemu uczniowi spożycie gorącego posiłku  
w stołówce szkolnej za odpłatnością. Z obiadów szkolnych korzystać również mogą 
wszyscy pracownicy szkoły zgodnie z odrębnym przepisami. 
 

§ 63. 
 

1. Każda planowana uroczystość i impreza szkolna musi być zatwierdzona                       
przez dyrektora zespołu szkół. 

2. Uroczystości i imprezy szkolne organizowane są zgodnie z kalendarzem imprez 
zawartym w szkolnym planie pracy opracowanym i zatwierdzonym przez radę 
pedagogiczną na dany rok szkolny.  

 
 

Rozdział III 
Organizacja nauki religii lub etyki oraz wychowania do życia w rodzinie 

 
§ 64. 

 
1. Szkoła umożliwia naukę religii lub etyki poprzez umieszczenie jej w tygodniowym 

rozkładzie zajęć lekcyjnych w wymiarze wynikającym z odrębnych przepisów                        
lub uzgodnionym z właściwym organem na dany rok szkolny. 

2. Uczestnictwo w zajęciach z religii, z etyki lub obu przedmiotów łącznie                          
ma charakter dobrowolnego wyboru.   

3.  Naukę religii lub etyki w szkole organizuje się na podstawie wniosku rodziców                    
lub wniosku pełnoletnich uczniów.                 

4. Wniosek o organizację nauki religii lub etyki nie musi być ponawiany w kolejnym 
roku szkolnym.   

5. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej 
niż 7 uczniów z danego oddziały, zajęcia mogą być organizowane w formie zajęć 
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międzyoddziałowych lub międzyklasowych, w przypadku zaś, gdy w  szkole liczba 
uczniów na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje 
deklaracje rodziców do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o organizację 
nauki religii w systemie międzyszkolnym.   

6. Uczeń, który uczęszczał na zajęcia z religii, jak  i zajęcia z etyki, wliczanie                       
do średniej ocen roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z każdego                    
z tych zajęć. 

7. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia                     
z zakresu wychowania do życia w rodzinie. Zajęcia mogą być realizowane                       
z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.  

8. Uczeń nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust. 7, jeżeli jego rodzice 
zgłoszą dyrektorowi zespołu szkół w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału 
ucznia  w zajęciach. 

9. Zajęcia, o których mowa w ust. 7, nie podlegają ocenie i nie mają wpływu                         
na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły                 
przez ucznia. 

 
 

Rozdział IV 
Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego  

 
§ 65. 

 
1. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego w szkole: 

1) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych 
możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor 
zespołu szkół, na wniosek rodzica ucznia,  zwalnia ucznia z wykonywania 
określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas 
określony w tej opinii.  Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w  zajęciach 
wychowania fizycznego; 

2) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości 
uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor zespołu 
szkół zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest 
obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela. Uczniowie są 
zwolnieni z pierwszych i ostatnich zajęć, nie przebywają na terenie szkoły, w 
sytuacji gdy rodzice wyrazili pisemną zgodę na pobyt dziecka w tym czasie 
poza szkołą składając oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas 
trwania lekcji. 

2. Uczeń nabywa prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych                                 
lub zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora 
szkoły. 

 
Rozdział V 

Organizacja praktycznej nauki zawodu 
 

§ 66.  
 

1. Praktyczna nauka zawodu jest częścią kształcenia i wychowania, która polega                      
na przygotowaniu uczniów i pracowników młodocianych do właściwego działania 
w procesie produkcji lub usług w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów. 
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2. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych                       
dla uczniów i młodocianych pracowników, które mogą odbywać się                                   
u pracodawców, na zasadach dualnego systemu kształcenia. 

3. Zajęcia praktyczne organizowane są dla uczniów i młodocianych pracowników w 
celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia 
pracy w danym zawodzie, a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych                                 
u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia – również w celu 
zastosowania  i pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych 
warunkach pracy. 

4. Zakres wiadomości i umiejętności nabytych przez uczniów na zajęciach 
praktycznych oraz wymiar godzin tych zajęć określa plan i program nauczania                  
dla danego zawodu. 

5. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana u pracodawców,                              
w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych i placówkach kształcenia 
praktycznego. 

6. Praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest                   
przez pracodawcę, który podpisał z nimi umowę o pracę w celu przygotowania 
zawodowego. Umowę taką są zobowiązani podpisać rodzice lub opiekunowie 
prawni ucznia. 

7. Praktyczna nauka zawodu uczniów jest organizowana przez szkołę                     
poprzez umowę zawieraną pomiędzy szkołą, a pracodawcą. 

8. Wszystkie formy praktycznej nauki zawodu organizowane są w czasie całego roku 
szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich. 

9. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów i pracowników 
młodocianych w wieku do 16 lat nie może przekroczyć 6 godzin, a powyżej 16 lat 
– 8 godzin. 

 
§ 67. 

 
Realizując praktyczną naukę zawodu uczeń ma prawo do: 

1) korzystania z urządzeń, sprzętu, narzędzi, materiałów i dokumentacji 
technicznej, niezbędnej na stanowisku pracy; 

2) otrzymania odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej                    
oraz środków higieny osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) dostępu do urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno – 
bytowych; 

4) przerwy na posiłek; 
5) nieodpłatnego korzystania z posiłków profilaktycznych i napojów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i możliwościami pracodawcy; 
6) korzystania ze stołówek lub barów działających na terenie firmy; 
7) korzystania z opieki lekarskiej i usług zakładowej służby zdrowia, jeżeli firma 

taką opiekę zapewnia; 
8) nagród w różnej formie, jeżeli przepisy pracodawcy na to pozwalają; 
9) konsultacji nauczycielem szkoły odpowiedzialnym za organizację szkolenia 

praktycznego; 
10) korzystania z pomocy dydaktycznych i naukowych zgromadzonych                                     

w pracowniach przedmiotowych w obecności opiekuna pracowni; 
11) zgłaszania nauczycielowi szkoły odpowiedzialnemu za organizację szkolenia 

praktycznego  wszystkich pozytywnych i negatywnych uwag o organizacji                                  
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i przebiegu zajęć praktycznych i praktyk u podmiotów przyjmujących                       
na praktyczną naukę zawodu; 

12) zgłaszania swoich propozycji co do sposobu i programu realizacji praktycznej 
nauki zawodu; 

13) zgłaszania uwag dotyczących realizacji programów praktyk nauczycielom 
przedmiotów zawodowych i nauczycielowi szkoły odpowiedzialnemu                      
za organizację szkolenia praktycznego; 

14) wzbogacania pracowni przedmiotów zawodowych w pomoce dydaktyczne 
wykonane przez siebie lub otrzymane od pracodawców; 

15) otrzymywania pochwał i nagród w różnej formie i postaci przewidzianych                   
w statucie. 
 

§ 68. 
 

Realizując praktyczną naukę zawodu uczeń ma obowiązek: 
1) przestrzegać przepisów zawartych w statucie i przepisach organizacyjnych 

podmiotów przyjmujących na praktyczną naukę zawodu i zajęcia praktyczne; 
2) dochować tajemnicy przedsiębiorstwa; 
3) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych; 
4) zawiadamiać niezwłocznie o zagrożeniach pożarowych oraz wypadkach                  

przy pracy instruktora, opiekuna, personel lub kierownictwo firmy; 
5) przeprowadzać bezpłatne badania lekarskie, zgodnie z przepisami, a także 

posiadać pracownicze książeczki zdrowia; 
6) nosić odzież roboczą lub reprezentującą firmę, jeżeli wymagają                             

tego obowiązujące przepisy lub statut oraz regulamin przedsiębiorstwa; 
7) dbać o czystość osobistą i miejsca pracy; 
8) zachowywać się w miejscu pracy zgodnie z obowiązującymi normami 

współżycia społecznego; 
9)  przestrzegania zakazu palenia tytoniu, zażywania narkotyków i innych 

środków uzależniających  oraz spożywania alkoholu; 
10) godnego reprezentowania szkoły. 

 
§ 69. 

 
1. Organizacją praktycznej nauki zawodu w szkole zajmuje się wyznaczony                      

przez dyrektora zespołu szkół nauczyciel – koordynator. 
2. Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu praktycznej nauki zawodu   nauczyciel            

- koordynator współpracuje z pracodawcami, radą rodziców, samorządem 
uczniowskim, rzecznikiem praw ucznia, wychowawcami, nauczycielami 
przedmiotów zawodowych, pedagogiem i psychologiem szkolnym. 

3. Uczniowie oraz ich rodzice informowani są o konieczności realizacji praktycznej 
nauki zawodu (w różnych formach) z określonym wyprzedzeniem czasowym w 
zależności od formy organizacji praktycznej nauki zawodu. 

4. Uczniowie i rodzice mają ściśle określony termin, do którego zgłaszają 
propozycje miejsc odbywania praktyki. 

5. Uczniowie prowadzą  dokumentację zajęć praktycznych. 
6. Przebieg zajęć praktycznych oraz zachowanie uczniów jest oceniane                      

przez pracodawców dwa razy w roku za pierwszy i drugi okres śródroczny. 
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7. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych ustala nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub nauczyciel odpowiedzialny               
za organizację praktycznej nauki zawodu. 

8. Praktyka u pracodawców przebiega zgodnie z przepisami pod opieką 
wyznaczonych osób. 

9. Szkoła informuje o uchybieniach w realizacji programu praktyk pracodawcę. 
10. Uczniowie nie mogą samowolnie zmienić miejsca praktycznej nauki zawodu. 
11. W przypadku naruszenia dyscypliny pracy przez ucznia, powodującej przerwanie 

praktycznej nauki zawodu, realizowanej na podstawie umowy między szkołą,                   
a pracodawcą,  uczeń zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu  
podjęcia praktycznej nauki zawodu u nowego pracodawcy. 

 
Rozdział VI 

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 
 

§ 70. 
1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej  

i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
2. W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację: 

1) teczka wychowawcy klasy; 
2) elektroniczny dziennik lekcyjny; 
3) dziennik pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego oddziału. 

3. Teczkę wychowawcy klasy zakłada się dla każdego oddziału. Za jej prowadzenie                
i przechowywanie odpowiada wychowawca klasy. 

4. Teczka wychowawcy klasy zawiera: 
1) listę uczniów w oddziale; 
2) plan pracy wychowawczej na cały cykl i sprawozdania z jego realizacji                    

w poszczególnych semestrach szkolnych;  
3) zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia, 
4) zgoda rodziców lub pełnoletniego ucznia na wykorzystanie jego wizerunku; 
5) zgoda rodziców na przeprowadzenie badania ucznia pod kątem zażywania 

substancji psychoaktywnych;  
6) zgoda rodziców na udział w zajęciach wyrównawczych, socjoterapeutycznych 

oraz innych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej 
przez szkołę; 

7) tematykę zebrań z rodzicami; 
8) notatki z kontaktów indywidualnych z rodzicami; 
9) karty samooceny zachowania ucznia; 
10) karty informacyjne o uczniu. 

5. Przebieg zajęć w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych i w grupach , 
utworzonych z podziału oddziału nauczyciel edukacji przedmiotowej odnotowuje  
w dzienniku elektronicznym. 

6.  Dziennik pomocy psychologiczno-pedagogicznej zawiera: 
1) stronę tytułową; 
2) nazwę realizowanych zajęć; 
3) informacje o uczniach: nazwisko i imię, data urodzenia, wiek, klasa, dane 

kontaktowe do rodziców, podstawa objęcia ucznia pomocą pedagogiczno-
psychologiczną, uwagi; 

4) karty pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla poszczególnych zajęć;               
5) wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia; 
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6) wykaz tematów zajęć poszczególnych zajęć, data oraz podpis nauczyciela 
potwierdzający ich przeprowadzenie oraz frekwencja uczniów                                 
na poszczególnych zajęciach, uwagi o pracy dziecka i współpracy z rodziną; 

7) realizacja zajęć: wykaz uczniów wchodzących w skład grupy wraz z podaniem 
symbolu oddziału macierzystego; 

8) obserwacje; 
9) ocena efektywności prowadzonych zajęć w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej: imię i nazwisko dziecka, klasa, wiek, rok szkony, wnioski                       
i zalecenia do dalszej pracy, podpis prowadzącego. 

7. W szkole  funkcjonuje dziennik elektroniczny. 
8. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego określa regulamin 

funkcjonowania postaci elektronicznej dziennika. 
 

Rozdział VII 
Zdalne nauczanie 

 
§ 70a. 

1. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość  (zdalne nauczanie)  
oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków 
komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem,                 
a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych                   
przez nauczyciela. 

2. Zdalne nauczanie wprowadza się w szkole decyzją Ministra Edukacji Narodowej 
lub organu prowadzącego szkołę w sytuacji, w której dotychczas prowadzone 
zajęcia zostają zawieszone. 

3. O wprowadzeniu zdalnego nauczania dyrektor zespołu szkół informuje 
nauczycieli, rodziców oraz uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego, 
strony internetowej szkoły oraz za pomocą mediów społecznościowych, powołując 
się na odpowiednią podstawę prawną w tej sprawie.  

4. We współpracy z nauczycielami dyrektor zespołu szkół ustala: 
1) sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami, 
2) możliwości ucznia i rodzica do korzystania z materiałów w wersji 

elektronicznej, 
3) formę przekazywania treści utrwalających wiedzę, 
4) ilość przekazywanego materiału w danym dniu, 
5) metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy 

i umiejętności, formy informowania uczniów i rodziców o postępach 
w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach, 

6) tryb konsultacji ucznia i rodzica z nauczycielem, 
7) przedmiotowe zasady oceniania, wynikające ze specyfiki nauczania                   

na odległość.” 
 
 

 
DZIAŁ VI 

Organizacja innych działań 

 
Rozdział I 

Działalność dydaktyczno-wychowawcza 
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§ 71. 
Szkolny system  wychowania 

    
1. Na początku każdego roku szkolnego rada pedagogiczna  zatwierdza 

szczegółowy Plan pracy szkoły na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych 
potrzeb i zadań określonych w szkolnym programie wychowawczo                                
- profilaktycznym. 

2. Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy, obejmują one 
wszechstronny rozwój ucznia i realizują je wszyscy nauczyciele i pracownicy 
zatrudnieni w szkole.   

3. Działania wychowawcze mają na celu przygotować ucznia do:  
1) pracy nad sobą; 
2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;  
3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, 

samodzielność, odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, 
pracowitość, poszanowanie  godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, 
szacunek dla starszych, tolerancja;  

4) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska;  
5) budowania poczucia przynależności i więzi ze szkołą;  
6) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne 

zasady akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności 
szkolnej.  

4. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym szkoły.   
5. Uczeń: 

1) zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły; 
2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych; 
3) umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, 

lokalnej, demokratycznym  państwie oraz  świecie; 
4) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, 

kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem; 
5) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania 

ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów; 
6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje;  
7) zna, rozumie i realizuje w życiu:  

a) zasady kultury bycia, 
b) zasady skutecznego komunikowania się, 
c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy, 
d) akceptowany społecznie system wartości  

8) chce i umie dążyć do  realizacji własnych zamierzeń: 
9) umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych; 

10) jest otwarty na zdobywanie wiedzy. 
6. W oparciu o Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły wychowawcy klas, 

opracowują klasowe programy wychowawcze na cały cykl.  
7. Program wychowawczy klasy powinien ponadto uwzględniać następujące 

zagadnienia:  
1) poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;  
2) przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;  
3) wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;  
4) pomoc w tworzeniu systemu wartości; 
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5) strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji                                 
w klasie:  
a) adaptacja, 
b) integracja,  
c) przydział ról w klasie,  
d) wewnątrzklasowy system norm postępowania,  
e) określenie praw i obowiązków w klasie, szkole,  
f) kronika klasowa, strona internetowa. 

6) budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami: 
a) wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe,  
b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,  
c) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału  

w  podejmowaniu decyzji rodziców i  uczniów, 
d) wspólne narady wychowawcze,  
e) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,  
f) aktywny udział klasy w pracach na rzecz szkoły i środowiska,  
g) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy . 

7) strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne;  
8) promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych                                 

i związanych z ochroną zdrowia; 
9) preorientacja zawodowa.   

 
Rozdział II 

Wolontariat w szkole 
 

§ 72. 
 

1. W szkole może funkcjonować szkolny klub wolontariatu. 
2. Zadaniem szkolnego klubu wolontariatu jest organizowanie i świadczenie pomocy 

najbardziej potrzebującym, czynne reagowanie  na potrzeby środowiska, 
inicjowanie  działań w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomaganie różnego 
typu inicjatyw charytatywnych  i kulturalnych. 

3. Członkiem klubu może być każdy uczeń  w tym niepełnoletni, który przedłożył 
pisemną zgodę rodzica  na działalność w klubie.  

4. Cele działania szkolnego klubu wolontariatu: 
1) zapoznawanie i promowanie wśród uczniów idei wolontariatu; 
2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym; 
3) propagowanie wśród 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; 
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7) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 
8) prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy;                         

9) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach                   
o charakterze charytatywnym. 

5. Określa się następujące zasady działania w wolontariacie: 
1)  wolontariuszem może być każdy uczeń, który dobrowolnie i bezinteresownie 

niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna; 
2) warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej 

deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców; 
3) po wstąpieniu do klubu wolontariatu członek podpisuje zobowiązanie 

przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu, obowiązującego w szkole; 
4) członkowie klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, 

który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych; 
5) członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia 

pomocy, troską o innych; 
6) członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań; 
7) każdy członek klubu systematycznie wpisuje do Dziennika wolontariusza   

wykonane prace. Wpisów mogą dokonywać także koordynatorzy oraz osoba 
lub przedstawiciel instytucji, na rzecz której wolontariusz działa; 

8) członek klubu systematycznie uczestniczy w pracy klubu, a także                                
w spotkaniach  i warsztatach dla wolontariuszy; 

9) każdy członek klubu stara się aktywnie włączyć w działalność klubu                         
oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne 
propozycje i inicjatywy; 

10) każdy członek klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę 
wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem                            
dla innych;  

11) wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie 
regulaminu szkolnego klubu wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje 
opiekun szkolnego klubu wolontariusza, po zasięgnięciu opinii zarządu klubu. 

 
§ 73. 

 
1. Klubem wolontariusza opiekuje się nauczyciel – koordynator, który wyraził zgodę 

do opieki nad tym klubem i uzyskał akceptację dyrektora zespołu szkół. 
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, składający się z pojedynczych osób reprezentujących 
odpowiednie poziomy klasowe. 

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. Klub wolontariusza prowadzi dziennik aktywności.   
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§ 74. 
 

1. Przyjmuje się następujace formy działalności klubu wolontariusza: 
1) działania na rzecz środowiska szkolnego; 
2) działania na rzecz środowiska lokalnego; 
3) udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą dyrektora zespołu szkół.       

2. Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan 
pracy. 

3. Plan pracy oraz inne dokumenty regulujące działalność klubu podawane są                             
do publicznej wiadomości. 

 
§ 75. 

  
1. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie świdaczeń, w sposób                      

i w czasie określonym w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno 
zawierać postanowienie  o możliwości jego rozwiązania. 

2. Na żądanie wolontariusza lub dyrektora szkoły korzystający jest obowiązany 
potwierdzić na piśmie treść porozumienia, o którym mowa w ust.1, a także wydać 
pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym                  
o zakresie wykonywanych świadczeń. 

3. Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię                             
o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza lub dokonać wpisu w dzienniczku 
wolontariusza. 

4.  Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, 
porozumienie powinno być sporządzone na piśmie. Porozumienie w imieniu 
wolontariusza podpisuje dyrektor zespołu szkół. W przypadku, gdy działania                 
w ramach wolontariatu wykonywane są na terenie szkoły lub poza szkołą pod 
nadzorem nauczyciela można odstąpić od sporządzenia porozumienia. 

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

6. 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. 

7. 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 zespołu szkół, a w przypadku, gdy wolontariat 
organizowany jest poza szkołą odpowiedzialność ponosi opiekun prowadzący 
uczniów na działania. 

8. Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, 
korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków.  

9. Korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie 
wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu, o którym 
mowa w ust. 1. 

10. W  wyjątkowych sytuacjach szkoła może przyjąć na siebie obowiązek prowadzenia 
spraw formalnych oraz koszty ubezpieczenia. 
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11. W przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, 
bez uzgodnienia z opiekunem szkolnego  klubu wolontariatu szkoła nie ponosi 
odpowiedzialności. 

 
§ 76. 

 
1. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie                

dla jego  działalności. 
2. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontariatu 

i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie                        
z zasadami, o których mowa w statucie szkoły. 

3. Szczegółową organizacje wolontariatu w szkole określa regulamin wolontariatu. 
4. W szkole uroczyście obchodzony jest w dniu 5 grudnia każdego roku szkolnego 

światowy dzień wolontariusza. 
 

Rozdział III  
Współpraca z rodzicami 

 
§ 77. 

 
1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, 

wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania 
rodziców. 

2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły jest 
dokonywane poprzez: 
1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych                              

i wychowawczych przez: 
a) organizowanie spotkań i warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie, 
b) zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych  

z wychowaniem dziecka; 
2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez: 

a) organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami, 
b) przekazywanie informacji przez korespondencję, e-maile, telefonicznie, 

stronę www, inne materiały informacyjne, 
3) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc młodzieży               

w nauce; 
4) angażowanie rodziców w realizację zadań szkoły poprzez: 

a) zachęcanie do działań w formie wolontariatu, 
b) wspieranie ich inicjatyw, 
c) wskazywanie obszarów działania, 
d) upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców; 

5) włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, przez angażowanie do prac rady 
rodziców, zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły 
decyzji. 
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Rozdział IV 
Działalność innowacyjna 

      
    § 78. 

 
1. Szkoła z własnej inicjatywy prowadzi innowacje pedagogiczne, zwane dalej 

innowacjami. 
2. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne                             

lub metodyczne, mające na celu poprawę, jakości pracy szkoły. 
3. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły. 
4. Dyrektor zespołu szkół zapewnia warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne  

do realizacji planowanych działań innowacyjnych. 
5. W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor zespołu 

szkół zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego 
szkołę. 

6. Innowacja, o której mowa w ust.5, może być podjęta tylko w przypadku 
wyrażenia przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie 
planowanych działań. 

7. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny. 
8. Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji. 
9. Autorzy (autor) zapoznają radę pedagogiczną z proponowaną innowacją. Rada 

pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole 
po uzyskaniu: 

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

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

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

11. Szkoła prowadzi  innowacje i eksperymenty pedagogiczne na podstawie 
odrębnych przepisów. Oddział, w którym prowadzona będzie innowacja 
wybierany jest przez dyrektora zespołu  szkół w porozumieniu z autorem lub 
nauczycielem prowadzącym innowację 

12. Szkoła realizuje programy unijne oraz własne programy opracowane przez 
nauczycieli na podstawie odrębnych przepisów. 

DZIAŁ VII 
 Organizacja wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego 

 
Rozdział I 

Założenia i cele do realizacji 

 
§ 79. 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno wychowawczej są: 
1) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 
2) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 
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2. Szkoła zapewnia uczniom pomoc i wsparcie w wyborze przyszłej drogi zawodowej 
poprzez organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.  

3. Doradztwo zawodowe ma charakter planowych działań koordynowanych przez 
doradcę zawodowego, mających na celu wspieranie uczniów w podejmowaniu 
świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

4. Doradztwo zawodowe ma za zadanie:  
1) rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, podejmowania 

racjonalnych decyzji oraz uświadomienie konsekwencji dokonywanych 
wyborów,  

2) wykształcenie u uczniów umiejętności radzenia sobie ze zmianami na rynku 
pracy i podejmowania nowych wyzwań zawodowych. 

5. Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, 
rodzicami i nauczycielami. 

 
§ 80. 

1. Celem głównym doradztwa zawodowego jest wspieranie uczniów w procesie 
przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu 
kształcenia i zawodu z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i 
predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku 
pracy. 

2. Cele szczegółowe doradztwa zawodowego to:  
1) odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi 

edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji; 
2) motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem 

przyszłej szkoły i zawodu; 
3) rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania; 
4) wdrażanie uczniów do samopoznania; 
5) wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów, 
6) kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron; 
7) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie; 
8) wyrabianie szacunku dla samego siebie; 
9) poznanie możliwych form zatrudnienia; 
10) poznanie lokalnego rynku pracy; 
11) poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego; 
12) diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych; 
13) poznawanie różnych zawodów; 
14) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:  
1) wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 
2) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz 

młodzieży; 
3) rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji                

i kariery; 
4) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych                                         

i zawodowych; 
5) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 
6) wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny                  

i zawodowy uczniów; 
7) współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu 

doradztwa zawodowego; 
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8) w zakresie współpracy z rodzicami: 
a) podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi, 
b) doskonalenie umiejętności wychowawczych, 
c) przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, 
d) indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa 

zawodowego. 
 

Rozdział II 
Formy  realizacji  

 
§ 81. 

 
1. Doradztwo zawodowe jest realizowane na: 

1) Obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub 
kształcenia w zawodzie; 

2) Zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego; 
3) Zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 
4) Zajęciach z wychowawstwa. 

2. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach: 
1) zajęć grupowych ze szkolnym doradcą zawodowym;   
2) pogadanki, warsztaty, projekcja filmów edukacyjnych, prezentacje realizowane 

na godzinach wychowawczych; 
3) spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów; 
4) wizyty zawodoznawcze do zakładów pracy i instytucji kształcących; 
5) konkursy; 
6) udzielanie informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia 

zawodu i planowania dalszej kariery zawodowej; 
7) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców                              

i nauczycieli, 
8) giełdy szkół ponadpodstawowych;  
9) zakładka informacyjna na stronie internetowej szkoły; 
1) wywiady i spotkania z absolwentami.  

 
 
 

§ 82. 
 

Do obowiązków szkolnego doradcy zawodowego:   
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 
zawodowej, 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych                            
i zawodowych właściwych dla uczniów szkoły, 

3)  wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji 
na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym 
dotyczących:  

a) rynku pracy, 
b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,  



Technikum nr 5 Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie 

62 

 

c) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu 
przyszłych zadań zawodowych,  

d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób 
niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,  

e) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami 
emocjonalnymi,  

f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej, 
g) porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych,  

4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,  
5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów 

do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,  
6) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej                   

przez szkołę,  
7) wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli                       

poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie 
informacji i materiałów do pracy z uczniami,  

8) współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia 
ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, 
realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi 
zawodowej, zawartych w Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły,  

9) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system 
doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno                 
-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi 
instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom              
i rodzicom. 

 
 

Rozdział III 
Osoby odpowiedzialne za realizację doradztwa zawodowego 

 
§ 83. 

Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są przez: 
1) dyrektora zespołu szkół; 
2) wychowawców; 
3) nauczycieli; 
4) pedagoga szkolnego; 
5) psychologa szkolnego; 
6) nauczycieli bibliotekarzy; 
7) szkolnego doradcę zawodowego.  

 
Rozdział IV 

Program doradztwa zawodowego 
 

§ 84. 
 

1. Na każdy rok szkolny opracowuje się program realizacji doradztwa zawodowego, 
uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 

2. Program opracowuje doradca zawodowy. 
3. Do 30 września każdego roku, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 

program zatwierdza dyrektor zespołu szkół. 
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DZIAŁ VIII 
Baza dydaktyczna szkoły 

 
 Rozdział I 

Baza szkoły 
 

 § 85. 
 

Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia                        
i obiekty: 

1) bibliotekę szkolną; 
2) pracownie szkolne z wyposażeniem; 
3) gabinet pielęgniarki; 
4) gabinet psychologa i pedagoga; 
5) salę gimnastyczną i siłownię; 
6) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze; 
7) szatnie; 
8) archiwum, 
9) internat. 

 
 

Rozdział II 
Praktyki studenckie 

 
§ 86. 

 
1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli                       

oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 
pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego  porozumienia 
zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą poszczególnymi  
nauczycielami, a osobami zarządzającymi zakładem kształcenia nauczycieli                
lub szkołą wyższą.  

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.                               
 

Rozdział III 
Biblioteka szkolna 

 
§ 87.  

 
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, która: 

1) służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,  
2) służy do realizacji potrzeb i rozwoju zainteresowań uczniów,  
3) pełni funkcje szkolnego ośrodka informacji,  
4) wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

2. Biblioteka szkolna pełni funkcje: 
1) kształcącą poprzez:  

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych uczniów,  
b) wdrażanie uczniów do samokształcenia,  
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c) tworzenie warunków do pozyskiwania informacji z różnych źródeł                     
oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,  

2) kulturalną poprzez:  
a) uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów,  
b) kształtowanie i wzbogacanie kultury czytelniczej uczniów,  
c) kształtowanie umiejętności odbioru wartości kulturalnych oraz ich tworzenia, 

3) opiekuńczą poprzez:  
a) rozpoznawanie aktywności czytelniczej i potrzeb uczniów,  
b) wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania                 

i udzielanie pomocy w ich przezwyciężaniu,  
c) wspomaganie działań szkoły w realizacji programów: ekologicznego, 

profilaktyki prozdrowotnej, przeciwdziałania uzależnieniom,  
d) otaczanie opieką wszystkich uczniów w ich poszukiwaniach czytelniczych. 

3. Biblioteka szkolna gromadzi zbiory biblioteczne, które stanowią : 
1) podręczniki szkolne, 
2) wydawnictwa informacyjne, 
3) wydawnictwa o tematyce popularnonaukowej, 
4) wydawnictwa dydaktyczne dla nauczycieli oraz inne wydawnictwa niezbędne 

do nauczania przedmiotów tj. teksty źródłowe, normy, mapy itp., 
5) lektury podstawowe i uzupełniające z języka polskiego, 
6) literaturę piękną, 
7) literaturę dla rodziców z zakresu wychowania, 
8) środki audiowizualne i multimedialne, 
9) czasopisma dla nauczycieli i uczniów, 
10) materiały o regionie i szkole. 

4. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy 
administracji szkoły oraz rodzice. 

5. Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 
szkoły. 

6. W bibliotece szkolnej zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze posiadający 
kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej i opieki w Szkolnym Centrum 
Multimedialnym. 

7. Nauczyciele bibliotekarze prowadzą bibliotekę szkolną zgodnie z przyjętą 
organizacją i potrzebami szkoły. 

8. Gromadzenie zbiorów bibliotecznych odbywa się w sposób planowy, 
systematyczny, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, nauczycielami i rodzicami. 

9. Dyrektor szkoły zapewnia środki finansowe z budżetu szkoły na właściwe 
funkcjonowanie biblioteki szkolnej. Dotację mogą także pochodzić od rady 
rodziców, sponsorów i darczyńców. 

10. Biblioteka szkolna składa się z wypożyczalni, czytelni oraz Szkolnego Centrum 
Multimedialnego. 

11. Biblioteka szkolna wyposażona jest w niezbędne wyposażenie i sprzęt techniczny, 
w tym komputerowy, pozwalający na realizację zadań statutowych szkoły. 

12. Do zadań biblioteki szkolnej należy: 
1) gromadzenie, opracowywanie oraz przechowywanie zbiorów bibliotecznych, 
2) wspomaganie i podnoszenie rangi celów edukacyjnych wyznaczonych                  

przez programy nauczania i program pracy szkoły, 
3) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, korzyści                 

i zadowolenia płynących z tych czynności, a także przyzwyczajanie                          
do korzystania z bibliotek przez całe życie, 
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4) umożliwianie tworzenia i przetwarzania informacji w celu pogłębiania wiedzy, 
zrozumienia świata, kształcenia wyobraźni i dla przyjemności, 

5) pomaganie wszystkim uczniom w nauce i wyrabianiu umiejętności 
przetwarzania i przyswajania informacji, w zależności od jej formy, środka 
przekazu i kanału komunikacyjnego, 

6) gromadzenie oraz udostępnianie lokalnych, narodowych                                                  
oraz międzynarodowych źródeł informacji,   

7) organizowanie działań rozwijających świadomość oraz wrażliwość kulturową             
i społeczną, 

8) pełnienie funkcji ośrodka informacji o zbiorach bibliotecznych gromadzonych w 
szkole, 

9) współpraca z innymi bibliotekami, uczniami, nauczycielami oraz rodzicami, 
10) wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
11) szerzenie idei mówiącej, że wolność intelektualna i wolny dostęp do informacji 

są zasadniczą wartością, warunkiem efektywnego i odpowiedzialnego 
uczestnictwa obywatela w życiu społecznym, 

12) propagowanie czytelnictwa w szkole i poza nią, reklama usług i inicjatyw 
biblioteki, 

13) popularyzacja nowości wydawniczych,  
14) prowadzenie i rejestr statystyk czytelniczych, 
15) gromadzenie dokumentów i przepisów wewnętrznych regulujących pracę 

szkoły oraz zbiorów bibliotecznych popularyzujących wiedzę  o regionie. 
16) renowacja i konserwacja zbioru bibliotecznego. 

13. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy: 
1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a) prowadzenie działalności informacyjnej, wizualnej, werbalnej dotyczącej 
posiadanych zbiorów bibliotecznych i pracy biblioteki szkolnej,  

b) gromadzenie, udostępnianie, ewidencjonowanie oraz opracowanie zbiorów 
bibliotecznych,   

c) pomoc w poszukiwaniu informacji,  
d) doradztwo w doborze literatury, 
e) realizacja zagadnień o tematyce czytelniczo-medialnej we współpracy                              

z nauczycielami,  
f) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, 

wystawy, imprezy czytelnicze), 
g) organizowanie warsztatu informacyjnego w postaci katalogów, kartotek, 

teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych,  
h) rozwijanie kultury czytelniczej i przygotowywanie uczniów                                                                 

do samokształcenia, 
i) wprowadzanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, 
j) systematyczna analiza ofert wydawniczych, 

2) w zakresie pracy organizacyjno – technicznej: 
a) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę 

pomieszczenia biblioteki, 
b) gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych zgodnie z profilami 

programowymi szkoły i jej potrzebami, 
c) skontrum oraz selekcja zbiorów bibliotecznych, 
d) współpraca z innymi bibliotekami, nauczycielami, uczniami i rodzicami, 
e) prowadzenie statystyki wypożyczeń oraz odwiedzin w czytelni,  
f) prowadzenie dokumentacji oraz planowanie pracy biblioteki szkolnej,  
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g) doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza. 
14. Biblioteka szkolna współpracuje: 

1) z innymi bibliotekami w zakresie: 
a) wymiany zbiorów bibliotecznych i informacji z innymi bibliotekami, 
b) wymiany wiedzy i doświadczeń na temat funkcjonowania biblioteki 

szkolnej, 
c) wypożyczeń międzybibliotecznych, 
d) organizowaniu wycieczek do biblioteki pedagogicznej i publicznej, 
e) zwiedzaniu wystaw organizowanych przez bibliotekę publiczną                                    

i pedagogiczną, Muzeum Ziemi Chełmskiej, 
f) udziału nauczycieli – bibliotekarzy w szkoleniach i warsztatach, 
g) umożliwianiu pracownikom biblioteki pedagogicznej prezentacji materiałów 

dydaktycznych do egzaminów zewnętrznych, 
2) z nauczycielami w zakresie: 

a) wspierania nauczycieli w procesie dydaktycznym i wychowawczym, 
b) informowania nauczycieli  o czytelnictwie uczniów, 
c) propagowania nowości na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim,               

przekazywanie materiałów na posiedzeniach rady pedagogicznej                         
i zespołach przedmiotowych, 

d) zachęcania nauczycieli do przeprowadzania różnych form zajęć 
dydaktycznych w bibliotece szkolnej, 

e) organizowania wspólnie z nauczycielami imprez szkolnych,                         
bądź lokalnych, 

f) udostępniania kartotek zagadnieniowych, które mogą wykorzystać                 
w swojej pracy dydaktyczno- wychowawczej, 

g) udostępniania bibliografii przydatnych do organizacji imprez szkolnych                 
i pozaszkolnych, 

3) z uczniami  w zakresie: 
a) doborze odpowiedniej literatury, zarówno dla uczniów zdolnych,                            

jak i mających trudności w nauce, a także uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, 

b) zachęcania do rozwijania zainteresowań czytelniczych poprzez udział                         
w konkursach i imprezach bibliotecznych oraz w zajęciach bibliotecznych 
organizowanych podczas zastępstw doraźnych, 

c) pogłębiania oraz wyrabiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 
d) wspierania indywidualnego rozwoju ucznia przy ścisłej współpracy                           

z pedagogiem szkolnym, 
e) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturowa                  

i społeczną uczniów,  
f) zapewnienia uczniom pomocy w wyszukiwaniu i opracowywaniu materiałów 

niezbędnych do zajęć lekcyjnych, 
g) sprawowania opieki nad uczniami podczas oczekiwania na zajęcia lekcyjne 

oraz nie uczęszczających na lekcje religii, 
4) z rodzicami w zakresie: 

a) informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów, 
b) pozyskiwania środków finansowych rady rodziców na zakupy nowych 

zbiorów bibliotecznych oraz nagród w konkursach i imprezach 
organizowanych przez bibliotekę szkolną, 

c) odpowiedzialności materialnej za zniszczone lub zagubione przez uczniów 
książki, 
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d) włączeniu się w kształtowanie kultury czytelniczej uczniów. 
15. Wprowadza się następujące zasady korzystania ze Szkolnego Centrum 

Multimedialnego, zwanego dalej SCM: 
1) SCM służy uczniom, rodzicom nauczycielom oraz pracownikom 

administracyjnym szkoły jako źródło wiedzy i informacji i funkcjonuje                          
w godzinach pracy biblioteki szkolnej,  

2) ze SCM  można korzystać za zgodą nauczyciela bibliotekarza,  
3) korzystający ze SCM zobowiązani są do zaznajomienia się z regulaminem 

SCM, 
4) pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby poszukujące 

informacji na tematy niezbędne do zajęć lekcyjnych, 
5) wszyscy korzystający z komputerów mają obowiązek odnotowania tego faktu 

w rejestrze korzystających z komputera, 
6) korzystający odpowiadają za wyrządzone szkody w związku z korzystaniem                    

z komputera, 
7) przenośne nośniki pamięci przed użyciem muszą być sprawdzone programem 

antywirusowym, 
8) w przypadku korzystania z internatu zabrania się: 

a) ściągania gier i oprogramowania, 
b) korzystania ze stron internetowych nie służących celom edukacyjnym                 

oraz propagującym naruszanie obowiązującego systemu prawnego. 
16. Wprowadza się następujące zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni: 

1) korzystający z wypożyczalni rejestrowani są w programie MOL OPTIVUM, 
2) korzystający z wypożyczalni i czytelni zobowiązani są do zaznajomienia się                             

z regulaminem wypożyczalni i czytelni, 
3) czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie 

wypożyczonych przez siebie zbiorów bibliotecznych, 
4) na koniec roku szkolnego nauczyciel bibliotekarz rozlicza korzystających                  

z wypożyczalni z wypożyczonych zbiorów bibliotecznych; w uzasadnionych 
przypadkach rozliczenie z wypożyczonych zbiorów bibliotecznych może 
nastąpić przed upływem ustalonego terminu, 

5) za negatywne zachowania uczniowie odpowiadają na zasadach określonych 
w  statucie szkoły, 

6) czytelnik może wypożyczyć wybrany wolumin zbioru bibliotecznego wyłącznie 
na swoje dane osobowe; jednorazowo można wypożyczyć trzy woluminy, 

7) czytelnik może dokonać rezerwacji książki,  
8) czytelnik zobowiązany jest do odkupienia zagubionej lub zniszczonej książki. 

17. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej, w tym wypożyczalni, 
czytelni oraz SCM, określa regulamin biblioteki szkolnej. 

 
Rozdział IV 

Organizacja zajęć dodatkowych 

  
§ 88. 

 
1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów szkoła organizuje zajęcia 

dodatkowe: 
1) zajęcia rekreacyjno-sportowe, 
2) koła zainteresowań, 
3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 
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4) zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych, 
5) działalność w organizacjach zajmujących się wolontariatem i działalnością 

edukacyjno wychowawczą. 
2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są według następujących zasad: 

1) zajęcia dodatkowe odbywają się w grupach międzyklasowych                                           
i międzyoddziałowych, poza systemem klasowo – lekcyjnym, 

2) zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę 
środków finansowych, 

3) liczbę uczniów zajęć dodatkowych określają odrębne przepisy, 
4) nauczyciele i wychowawcy na początku roku szkolnego zapoznają uczniów                      

z ofertą zajęć dodatkowych, 
5) oferta może zostać poszerzona o zajęcia zaproponowane przez uczniów                      

lub rodziców, jeśli jest możliwość ich realizacji na terenie szkoły, 
6) udział w zajęciach jest nieodpłatny i nieobowiązkowy. 

3. W przypadku braku chętnych uczniów do udziału w zajęciach, zajęcia takie nie 
odbywają się. 

 
Rozdział V 

Organizacja pracowni szkolnych 
 

§ 89. 
 

1. Pracownie szkolne są integralną częścią szkoły, a ich podstawowym zadaniem 
jest wyrobienie u uczniów umiejętności zawodowych i prawidłowych nawyków 
dydaktycznych, niezbędnych w procesach produkcyjnych jak również 
rozszerzenie i pogłębianie wiadomości nabytych na lekcjach teoretycznych. 

2. Zajęcia praktyczne realizowane są na podstawie właściwych dla danych 
zawodów i specjalności programów nauczania i odpowiednio dostosowanych 
pracowni. 

2a. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, 
dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia 
ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, 
wprowadza się podziała na grupy. 

2b. W przypadku kształcenia zawodowego praktycznego, jeżeli liczba uczniów                  
w oddziałach jest większa od liczby stanowisk w pracowni, stosowany jest 
podział na grupy. 

3. Organizacja pracowni szkolnych stwarza warunki do prawidłowego prowadzenia 
wszystkich ogniw procesu dydaktyczno-wychowawczego, a zwłaszcza zapewnia:  
1) możliwość weryfikowania teorii z praktyką,  
2) możliwość samodzielnego rozwiązania problemów napotykanych w czasie 

produkcji lub ćwiczeń,  
3) możliwość kształtowania nawyków i umiejętności takich jak:  

a) skłonność do ustawicznego dokształcania się,  
b) traktowanie cudzej pracy na równi z własną,  
c) korzystanie z dokumentacji technicznej i technologicznej                                   

oraz nowoczesnego sprzętu informatycznego, 
d) dobór, oszczędność oraz konserwacja narzędzi, maszyn, sprzętu, 

przyrządów,  
e) umiejętność gospodarowania czasem przeznaczonym na wykonanie 

zadania, czynności, wyrobu, 
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f) współdziałanie w zakresie ochrony środowiska,  
g) prawidłowe stosowanie procesów technologicznych,  
h) organizacja i kultura pracy,  
i) kształtowanie prawidłowych postaw w stosunkach międzyludzkich na linii 

pracodawca - pracobiorca. 
4. Opiekę nad salami lekcyjnymi, pracowniami szkolnymi i innymi pomieszczeniami 

dydaktycznymi powierza dyrektor zespołu szkół poszczególnym nauczycielom. 
5. Nauczyciele, którym powierzono pod opiekę pomieszczenia szkolne, o których 

mowa w ust. 4, mają w szczególności obowiązek: 
1) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki uczniom; 
2) utrzymywać w nich należyty porządek; 
3) dbać o estetykę i wystrój dostosowany do funkcji pomieszczenia, 

6. Szkoła dysponuje następującymi pracowniami szkolnymi: 
1) mechatroniczną, 
2) komputerową, 
3) techniczną, 
4) spedycyjną i transportu, 
5) logistyczną, 
6) elektryczną i elektroniczną, 
7) sieci teleinformatycznych, 
8) fizyczno-chemiczną, 
9) matematyczną, 
10) polonistyczną, 
11) historyczną, 
12) salą gimnastyczną. 

7. Szczegółowe zasady funkcjonowania pracowni szkolnych określają regulaminy 
tych pracowni. 

 
Rozdział VI 

Internat 

§ 90.                                                                                                                            
Założenia ogólne 

 
1. Dla uczniów szkoły mieszkających poza Chełmem, mających do niej utrudniony                

lub niemożliwy dojazd, szkoła organizuje internat. 
2. W przypadku wolnych miejsc w internacie mogą zamieszkać uczniowie innych 

szkół z terenu miasta Chełm za zgodą organu prowadzącego szkołę.  
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek wychowawcy klasy                          

lub pedagoga szkolnego, za zgodą dyrektora zespołu szkół, w internacie  mogą 
być zakwaterowani uczniowie szkoły mieszkający w miejscowości będącej 
siedzibą szkoły. 

§ 91. 
 

Internat prowadzi działalność w okresie trwania zajęć dydaktyczno                                    
- wychowawczych w danym roku szkolnym. 
 

§ 92. 
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1. Internat prowadzi działalność finansową i administracyjną według zasad 
określonych odrębnymi przepisami. 

2. Internat jest integralną częścią szkoły. 
 

§ 93. 
 

Internat posiada: 
1. 20 pomieszczeń mieszkalnych; 
2. 11 pomieszczeń gospodarczych i administracyjnych; 
3. pomieszczenie do indywidualnej nauki; 
4. stołówkę i kuchnię; 
5. pomieszczenie do przygotowywania posiłków; 
6. pomieszczenie dla chorych.    

 
§ 94. 

 
Pracą internatu kieruje kierownik internatu, który podlega bezpośrednio dyrektorowi 
zespołu szkół.  

 
§ 95.                                                                                                                                

Cele i zadania internatu 

  
1. Celem funkcjonowania internatu jest zapewnienie wychowankom pełnej opieki               

i bezpieczeństwa podczas odbywania przez nich nauki w szkole. 
2. Internat wspomaga rolę szkoły w jej funkcji wychowawczo-opiekuńczej poprzez: 

1) stworzenie właściwych warunków do wszechstronnego rozwoju  i nauki                             
oraz kształtowania postaw życiowych wychowanków,   

2) przygotowanie wychowanka do samodzielnego i odpowiedzialnego 
funkcjonowania w dorosłym życiu  w społeczeństwie. 

3. Do zadań internatu w szczególności należy: 
1) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu;  
2) zapewnienie uczniom warunków do nauki, w tym pomocy w nauce;  
3) wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów;  
4) wspieranie w rozwiązywaniu problemów uczniów;  
5) tworzenie uczniom warunków do uczestnictwa w kulturze, sporcie i turystyce 

oraz organizacja ich czasu wolnego;  
6) wdrażanie uczniów do samodzielności, tolerancji oraz wyrabianie w nich 

poczucia odpowiedzialności.  
4. Internat realizuje zadania, ściśle współpracując ze zespołem szkołą,                              

w szczególności z wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogiem szkolnym 
oraz psychologiem, a także z organizacjami młodzieżowymi, społecznymi, 
instytucjami i placówkami w środowisku lokalnym. 

5. Internat współdziała z rodzicami  wychowanków  w sprawach dotyczących 
postępów w nauce, rozwiązywaniu problemów wychowawczych  i opiekuńczych 
oraz problemów materialnych i organizacyjnych. Zasady współpracy określa 
pisemne oświadczenie, stanowiące odrębny dokument, podpisywane przez 
rodziców w momencie przyjęcia wychowanka do internatu. 

 
§ 96.                                                                                                                          

Zasady przyjmowania wychowanków do internatu 
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Przyjęcia wychowanków do internatu odbywają się na wniosek rodziców                                 
lub opiekunów prawnych zgodnie z decyzją komisji rekrutacyjnej internatu powołanej 
przez kierownika internatu według następujących zasad: 

1) o przyjęcie może ubiegać się uczeń, który: 
a) mieszka w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest 

uniemożliwiony lub utrudniony, 
b) mieszka w miejscowości będącej siedzibą szkoły – za zgodą dyrektora 

szkoły - w przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami 
materialnymi, zdrowotnymi i wychowawczymi, 

c) uczy się w innej szkole ponadpodstawowej na terenie miasta Chełm,                   
w przypadku wolnych miejsc, za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

2) pierwszeństwo przyjęcia do internatu przysługuje ze względu: 
a)  sytuację życiową i materialną kandydata: 

- wielodzietność rodziny kandydata, 
- niepełnosprawność rodziny kandydata, 
- samotne wychowywanie kandydata, 
- objęcie pieczą zastępczą i wychowankowie placówek opiekuńczo                       

– wychowawczych, 
b)  odległość miejsca zamieszkania od szkoły, 
c) kandydat rozpoczynający naukę w klasie pierwszej, 
d) kandydat który ma rodzeństwo w internacie, 
e) pozytywną opinię rady wychowawczej internatu o dotychczasowym 

zachowaniu oraz stosunku do obowiązków szkolnych                                     
wychowanków ubiegających się o przyjęcie na kolejny rok szkolny,  

3) podanie – kwestionariusz o przyznanie miejsca w internacie składa rodzic                      
w terminie określonym przez kierownika internatu, 

4) decyzja o przyznaniu miejsca w internacie ogłaszana jest przez komisję 
rekrutacyjną po zakończeniu rekrutacji do klas pierwszych szkoły, 

5) od decyzji komisji rekrutacyjnej o nie przyznaniu miejsca w internacie               
przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania do dyrektora szkoły                      
w terminie 14 dni od daty wydania decyzji,  

6) w przypadku uczniów ubiegających się o przyjęcie w trakcie trwania roku 
szkolnego kierownik internatu rozpatruje podanie - kwestionariusz ucznia                    
w ciągu 7 dni od daty złożenia podania – kwestionariusza, 

7) warunkiem mieszkania w internacie jest systematyczne regulowanie opłat                  
za wyżywienie w internacie. 

 
§ 97. 

 
1. Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze, które liczą                    

do 35 wychowanków. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej obejmującej  
uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym wynosi nie więcej niż 25, w tym nie więcej niż 5 
uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym. 

2. Podziału na grupy wychowawcze dokonuje kierownik internatu                              
w porozumieniu z radą wychowawczą internatu.  

 
§ 98. 
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Tygodniowy wymiar czasu pracy wychowawczej i opiekuńczej z jedną grupą wynosi               
nie mniej niż 49 godzin zegarowych. 

§ 99. 
 

1. Opiekę nad grupą wychowawczą sprawuje wychowawca lub wychowawca grupy 
wychowawczej. 

2. Wychowawcy współpracują z uczniami w realizacji zadań wynikających z planu 
pracy grupy wychowawczej oraz przedstawiają jej problemy na zebraniu  rady 
wychowawczej internatu. 

§ 100. 
 

Szczegółową organizację wychowania i opieki  w danym roku szkolnym określa 
arkusz organizacji pracy szkoły opracowany przez dyrektora zespołu szkół, w oparciu 
o plan finansowy szkoły, zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę.            

 
§ 101. 

 
1. Dzienną opiekę nad grupą  sprawuje wychowawca. 
2. Opiekę nocną nad wszystkimi wychowankami sprawuje wychowawca.   

 
§ 102. 

 
W internacie funkcjonuje plan dnia, który określa czas nauki, wypoczynku, rozrywki             
i codziennych czynności higienicznych.        

 
§ 101. 

 
Założenia edukacyjno-wychowawcze realizowane są w oparciu o roczny plan pracy 
internatu z uwzględnieniem planu rozwoju szkoły, programu wychowawczo                        
-profilaktycznego szkoły. 

 
§ 103. 

 
W internacie obowiązują procedury postępowania w sytuacjach trudnych,                 
stanowiące odrębny dokument. 

 
§ 104.                                                                                                                      

Samorząd internatu  
 

1. Wszyscy wychowankowie internatu tworzą  samorząd internatu. 
2. Pracą samorządu internatu kieruje wybrany przez wychowanków przewodniczący   

samorządu internatu. 
§ 105. 

 
Opiekunem samorządu internatu jest wychowawca wybrany spośród wychowawców 
zatrudnionych w internacie. 

§ 105. 
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1. Samorząd internatu może tworzyć stałe lub doraźne grupy lub zespoły 
problemowe zajmujące się określonymi dziedzinami życia w internacie.  

2. Samorząd internatu opracowuje plan działań na dany rok szkolny oraz sporządza 
sprawozdania z jego realizacji. 

 
§ 106. 

 
Do zadań samorządu internatu w szczególności należy: 

1) przestrzeganie statutu i dziennego planu dnia w internacie, 
2) koordynowanie samorządnej działalności wychowanków i wszelkich prac 

podejmowanych przez grupę wychowawczą, 
3) czuwanie nad należytym wywiązywaniem się mieszkańców internatu                            

z obowiązków szkolnych oraz podjętych zadań w internacie, 
4) poręczanie za wychowanków, rozstrzyganie sporów i opiniowanie                           

w sytuacjach niestosowania się do postanowień statutu, 
5) organizowanie życia kulturalnego w internacie, 
6) dbanie o porządek i estetykę w pomieszczeniach i wokół budynku internatu, 
7) zgłaszanie postulatów i wniosków do kierownika internatu w zakresie 

całokształtu działalności opiekuńczo-wychowawczej. 
 

§ 107.                                                                                                               
Wychowankowie 

  
1. Wychowanek ma prawo do: 

1) bezpłatnego zakwaterowania oraz całodziennego odpłatnego wyżywienia, 
2) korzystania z pomocy dydaktycznych i urządzeń, będących na wyposażeniu 

internatu, 
3) korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych 

oraz dotyczących nauki i zamieszkania w internacie, 
4) do przyjmowania osób odwiedzających w internacie za zgodą wychowawców, 
5) swobody praktyk religijnych i światopoglądowych oraz wyrażania myśli                             

i przekonań, 
6) zgłaszania propozycji i wniosków odnośnie poprawy organizacji życia                        

i warunków bytowych, 
7) odpisu za wyżywienie na czas usprawiedliwionej nieobecności wynoszącej 

minimum 3 dni po wcześniejszym jej zgłoszeniu (najpóźniej w przeddzień 
nieobecności do godz. 10.00), 

8) opuszczania internatu w godzinach przewidzianych planem  dnia  po wpisaniu 
się do ewidencja wyjść  wychowanków i poinformowaniu o tym fakcie 
wychowawcy,  

9) uczestnictwa we wszystkich zajęciach i uroczystościach organizowanych                   
w internacie, 

10) uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych za zgodą pisemną               
lub ustną rodzica, 

11) życzliwego i podmiotowego traktowania przez wychowawców i pracowników 
internatu. 

2. Wychowanek ma obowiązek: 
1) przestrzegać przepisów statutu, 
2) dbać o dobre imię internatu i właściwe go reprezentować, 
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3) właściwie i racjonalnie wykorzystywać czas przeznaczony na obowiązkową 
naukę oraz systematycznie uczyć się i przygotowywać do zajęć szkolnych, 

4) systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne i warsztatowe, 
5) dbać o czystość i estetykę sal mieszkalnych, pomieszczeń ogólnodostępnych                   

i otoczenia internatu, 
6) dbać o sprzęt i urządzenia internatu i właściwie je użytkować, 
7) uczestniczyć w pracach społeczno-użytecznych na rzecz internatu oraz pełnić 

dyżury w stołówce według harmonogramu dyżurów, 
8) korzystać z obuwia miękkiego na terenie internatu, 
9) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników obsługi 

administracyjnej i gospodarczej oraz współmieszkańców, 
10) uzyskać zgodę wychowawcy lub kierownika internatu na wyjście w innych 

godzinach niż przewidziano w rozkładzie dnia oraz na wyjazd z internatu                       
w trakcie tygodniowego rozkładu zajęć po pisemnej lub telefonicznej zgodzie 
rodzica, 

11) spożywać posiłki w stołówce internatu, 
12) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy                                           

oraz przeciwpożarowych oraz wykonywać polecenia kierownika internatu                   
i wychowawców dotyczące przestrzegania tych przepisów, 

13) niezwłocznie zawiadomić wychowawcę  o złym samopoczuciu, chorobie                  
lub wypadku. 

 
 § 108. 

 
1. Za wzorowe i wyróżniające się zaangażowanie w życiu społecznym, 

kulturalnym  lub gospodarczym internatu wychowanek może otrzymać 
następujące wyróżnienia lub nagrody: 

1) pochwała wychowawcy grupy, 
2) pochwała kierownika internatu,  
3) list pochwalny do rodziców, 
4) nagroda rzeczowa, 
5) inne nagrody przewidziane w statucie. 

2. Za nieprzestrzeganie obowiązków wychowanek może być ukarany: 
1) rozmową dyscyplinującą wychowawcy, kierownika internatu lub dyrektora 

zespołu szkół, 
2) naganą pisemną kierownika internatu,   
3) karą przewidzianą w statucie, 
4) zawieszeniem w prawach mieszkańca na czas określony, 
5) usunięciem  z internatu. 

3. Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu na wniosek kierownika internatu 
podejmuje dyrektor zespołu szkół.  

4. Kierownik internatu przedstawia dyrektorowi zespołu szkół pisemny wniosek o 
skreślenie wychowanka z listy mieszkańców internatu na podstawie uchwały 
rady wychowawczej internatu wraz z uzasadnieniem. 

5. O fakcie skierowania wniosku kierownik internatu powiadamia wychowanka i 
jego rodziców. 

6. Dyrektor zespołu szkół rozpatruje wniosek kierownika internatu i podejmuje 
decyzję. 

7. Decyzja dyrektora zespołu szkół jest ostateczna. 
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8. Do czasu zakończenia postepowania w sprawie usunięcia z internatu 
wychowanek jest zawieszony w prawach wychowanka, nie mieszka w 
inetrancie i pozostaje pod opieką rodziców. 

9. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo zamieszkiwania w internacie. 
10. W internacie zabrania się: 

1) spożywania alkoholu, palenia papierosów i e-papierosów, używania 
narkotyków i innych środków odurzających oraz tabaki, a także używania 
leków niezgodnie z ich przeznaczeniem. Zakaz dotyczy również wnoszenia 
tych używek, przychodzenia pod ich wpływem oraz ich posiadania, w tym 
posiadania akcesoriów służących do ich używania. 

2) przyjmowania wizyt osób bez zgody wychowawcy, 
3) używania w internacie środków pirotechnicznych, chemicznych i innych 

środków niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, 
4) przebywania w salach mieszkalnych w czasie trwania zajęć szkolnych bez 

zgody wychowawcy  bądź kierownika internatu, 
5) przebywania w czasie ciszy nocnej poza swoją salą mieszkalną,                          

za wyjątkiem pomieszczenia toalety, 
6) podejmowania na terenie internatu czynności seksualnych, 
7) stosowania przemocy, wymuszeń, zastraszania innych wychowanków 

internatu oraz podejmowania działań związanych z cyberprzemocą i innych 
czynów zabronionych. 

11. Wychowanek może stracić prawo do zakwaterowania w internacie w przypadku: 
1) spożywania, posiadania lub wnoszenia alkoholu na teren internatu labo 

przebywania w internacie w stanie wskazującym na jego spożycie; 
2) używania lub posiadania narkotyków lub innych środków 

halucynogennych na terenie internatu, w tym tzw. dopalaczy lub 
przebywania w internacie w stanie na ich użycie, a także używanie  
narkotyków lub innych środków halucynogennych, w tym tzw. dopalaczy 
poza terenem internatu w czasie zakwaterowania w nim, 

3) sprzedawania lub spożywania alkoholu, narkotyków lub innych środków 
halucynogennych na terenie internatu lub poza nim w czasie 
zakwaterowania w internacie, posiadania akcesoriów służących do ich 
używania, 

4) zachowania zagrażającego bezpieczeństwu zdrowia i życia innych osób, 
5) podejmowania na terenie internatu czynności seksualnych, 
6) zachowania uwłaczającego godności pracowników internatu                                

i wychowanków, 
7) stosowania przemocy, wymuszeń, zastraszania innych wychowanków 

internatu oraz podejmowania działań związanych z cyberprzemocą,                       
8) kradzieży, niszczenia lub uszkodzenia mienia internatu, a także 

podejmowania działań „hakerskich” na szkodę wychowanków lub szkoły, 
9) innych działań o charakterze demoralizującym, chuligańskim                             

i przestępczym. 
 

§ 109.                                                                                                                               
Rada wychowawcza    

        
Rada wychowawcza internatu jest organem powołanym  do opracowywania planów 
pracy internatu oraz opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo-wychowawczych                                 
i organizacyjno - gospodarczych. 
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§ 110. 
 

Przewodniczącym rady wychowawczej jest kierownik internatu, a członkami wszyscy 
wychowawcy zatrudnieni w internacie.  

 
§ 111. 

 
1. Posiedzenia rady wychowawczej są protokołowane. 
2. W posiedzeniach rady wychowawczej mogą także uczestniczyć przedstawiciele 

samorządu internatu oraz inni pracownicy internatu i szkoły w zależności                         
od potrzeb i omawianego problemu. 

 
§ 112. 

 
Do zadań rady wychowawczej należy: 

1) inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo                             
-wychowawczej i dydaktycznej internatu; 

2) opracowywanie planu pracy opiekuńczo-wychowawczej; 
3) monitorowanie sytuacji szkolnej i dydaktycznej mieszkańców internatu, 

rozwiązywanie problemów szkolnych i wychowawczych; 
4) dokonywanie analizy i oceny działalności całokształtu pracy internatu, 

ustalenia wniosków zmierzających do stałego podnoszenia poziomu jego 
działalności; 

5) podejmowanie decyzji w sprawach nagród i  kar udzielanych wychowankom; 
6) organizowanie samokształcenia wychowawców. 

 
§ 113.                                                                                                                          

Wychowawcy i inni pracownicy internatu 
 

1. W internacie zatrudnieni są: kierownik, wychowawcy                                        
oraz pracownicy administracyjno - gospodarczy. 

2. Zasady zatrudnienia i wynagradzania pracowników internatu określają odrębne 
przepisy. 

3. Kierownik i wychowawcy internatu są członkami rady wychowawczej internatu 
oraz rady pedagogicznej zespołu szkół. 

 
§ 114. 

 
Do obowiązków kierownika internatu należy: 

1) kierowanie internatem zgodnie z obowiązującymi przepisami i poleceniami 
dyrektora zespołu szkół; 

2) opracowywanie planów pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz planu dnia              
w internacie i kontrola ich realizacji; 

3) ustalanie i przydzielanie szczegółowego zakresu czynności poszczególnym 
pracownikom internatu; 

4) kierowanie pracą rady wychowawczej internatu i współpraca z samorządem 
internatu oraz rodzicami; 

5) określanie potrzeb internatu w zakresie wyposażenia  w sprzęt i urządzenia       
do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych; 
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6) zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia zgodnie                                
z obowiązującymi zasadami racjonalnego żywienia; 

7) stwarzanie odpowiednich warunków zdrowotnych, przestrzeganie 
obowiązujących przepisów w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń, 
sprzętu, urządzeń i otoczenia internatu; 

8) udział w ocenie pracy pracowników internatu; 
9) prowadzenie dokumentacji internatu; 
10) obserwacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych; 
11) kontrola wykonywania obowiązków przez podległych pracowników. 

 
 

§ 115. 
 

Do obowiązków wychowawcy internatu należy: 
1) dbanie o bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków; 
2) stwarzanie wychowankom warunków do nauki i wypoczynku; 
3) umożliwienie wychowankom korzystania z różnych form zajęć 

organizowanych w szkole i internacie; 
4) udzielanie  pomocy w rozwijaniu zainteresowań;   
5) udzielanie pomocy wychowankom w trudnościach powstających w trakcie 

kontaktów z rówieśnikami poprzez prowadzenie zajęć integracyjnych, 
profilaktycznych, sportowo-rekreacyjnych, 

6) udzielanie pomocy w przypadku niepowodzeń szkolnych poprzez prowadzenie 
zajęć wspierających uczenie się, organizowanie pomocy koleżeńskiej, pracę 
indywidualną z uczniem; 

7) reprezentowanie uczniów we wszystkich sprawach, a w szczególności                           
w sprawach spornych lub konfliktowych; 

8) dbanie o majątek szkoły i internatu; 
9) ścisła współpraca z nauczycielami i innymi wychowawcami internatu                          

oraz z pedagogiem i psychologiem szkolnym; 
10) współpraca z rodzicami  w zakresie postępów w nauce i zachowaniu; 
11)  udział w zebraniach oraz konsultacjach dla rodziców, prowadzenie rozmów 

indywidualnych; 
12) sprawowanie bezpośredniego nadzoru według planu dyżurów                               

nad powierzoną grupą wychowanków;  
13) rzetelne i systematyczne sporządzanie notatek ze zdarzeń podczas 

pełnionego dyżuru, prowadzenie dokumentacji grupy.  
14) kształcenie w wychowankach nawyków higieniczno-estetycznych                            

oraz troszczenie się o higienę osobistą uczniów, wygląd zewnętrzny                              
oraz czystość i porządek wszystkich pomieszczeń i otoczenia internatu; 

15) racjonalne gospodarowanie sprzętem, przyborami i środkami czystości, 
16) udział w posiedzeniach rady pedagogicznej zespołu szkół i rady 

wychowawczej internatu;  
17) podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez doskonalenie zawodowe; 
18) uzyskanie zgody kierownika internatu na opuszczanie stanowiska pracy; 
19) wykonywanie poleceń kierownika internatu i dyrektora zespołu szkół szkoły            

w zakresie działalności internatu. 
 

§ 116.                                                                                                                              
Opieka nad wychowankami w porze nocnej 
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1. Dyżur nocny trwa od godz. 22.00 do godz. 6.00 i pełni go jeden wychowawca.                     
2. Do obowiązków wychowawcy, pełniącego dyżur nocny, poza opieką                          

nad wychowankami należy: 
1) zasięgnięcie od wychowawców zdających dyżur informacji o stanie 

liczebnym  i stanie zdrowia wychowanków oraz odnotowanie tego faktu                  
w książce raportów, 

2) wezwanie pogotowia ratunkowego, straży pożarnej oraz policji                                      
w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu wychowanków, 

3) informowanie kierownika internatu o zaistniałych zdarzeniach, 
4) rozwiązywanie ewentualnych problemów wychowawczych, 
5) podejmowanie decyzji w bieżących sprawach, 
6) systematyczna kontrola pomieszczeń mieszkalnych,                                                    
7) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków,   
8) podczas przekazywania dyżurów nocnych - informowanie wychowawców 

przejmujących opiekę nad wychowankami o ewentualnych problemach 
wychowawczych i stanie zdrowia wychowanków, 

9) zabezpieczenie kluczy od pomieszczeń na czas dyżuru, 
10) wpisywanie uwag o dyżurze do książki raportów, 
11) zamykanie głównych drzwi wejściowych do budynku internatu w godz. 22.00 

i otwieranie o godz. 6.00. 
3. W sytuacji: 

1) pogorszenia się stanu zdrowia wychowanka , wychowawca: 
a) udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej, 
b) wzywa pogotowie ratunkowe oraz niezwłocznie powiadamia rodziców 

wychowanka, 
c) niezwłocznie zawiadamia telefonicznie o zaistniałym zdarzeniu 

kierownika internatu,   
d) jeżeli zachodzi taka potrzeba, udaje się z wychowankiem do punktu 

pomocy medycznej, a na czas swojej nieobecności opiekę                            
nad wychowankami przekazuje kierownikowi lub innemu wychowawcy. 

2) w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia zachowuje spokój                 
i nie dopuszcza do paniki i natychmiast: 
a) postępuje zgodnie z instrukcją przeciwpożarową, obowiązującą                       

w szkole, 
b) powiadamia o zagrożeniu kierownika internatu i dyrektora zespołu szkół.  

 
§ 117.                                                                                                                  

Dokumentacja internatu 
 

1. W internacie prowadzi się następującą dokumentację: 
1) dziennik zajęć internatu, 
2) księgę meldunkową wychowanków, 
3) rejestr wyjść wychowanków, 
4) roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej, 
5) plan dyżurów wychowawców, 
6) książkę protokołów rady wychowawczej internatu, 
7) księgę wychowanków, 
8) rejestr odwiedzin, 
9) książkę raportów,  
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10) procedura postępowania w sytuacjach trudnych. 
2. Zasady ewidencjonowania, prowadzenia, przechowywania oraz ochrony                      

przed uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem dokumentacji internatu określają 
odrębne przepisy. 

§ 118. 
Internat używa pieczątki o następującej treści: INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ 
ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA,  
22-100 Chełm, ul. Jagiellońska 29, NIP 5631808062, tel. 82 563 21 17. 

Rozdział VII 
Zespoły nauczycielskie 

§ 119. 

1. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem: 
1) planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole; 
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)  ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają 

trudności w wykonywaniu zadań; 
11)  zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli. 

2. W szkole tworzy się następujące zespoły nauczycielskie: 

1) klasowy,  
2) humanistyczny, 
3) matematyczno-przyrodnicze; 
4) wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa, 
5) języków obcych, 
6) przedmiotów elektrycznych, 
7) przedmiotów mechanicznych, 
8) przedmiotów mechatronicznych i teleinformatycznych, 
9) przedmiotów spedycyjnych i logistycznych, 
10)  przedmiotów górniczych, 
11)  wychowawczy, 
12)  pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
13)  problemowo-zadaniowe tworzonych w razie potrzeby, 
14)  do spraw ewaluacji, 
15)  do promocji szkoły. 

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół klasowy,                             
którego zadaniem jest współpraca w zakresie nauczania i wychowania uczniów 
danego oddziału oraz wymiany informacji.  



Technikum nr 5 Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie 

80 

 

4. Pracą zespołu klasowego kieruje przewodniczący, którym jest wychowawca klasy 
organizując co najmniej dwa razy w okresie śródrocznym spotkania zespołu 
klasowego. Z przeprowadzonych spotkań sporządza się protokół. 

5. Do zadań zespołów przedmiotowych należy: 
1) organizowanie współpracy nauczycieli w zakresie sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów 
pokrewnych, a także uzgodnienie decyzji w sprawie wyboru programu 
nauczania  i podręczników, 

2) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 
badania osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych przedmiotów, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego                                 
oraz doradztwa metodycznego, 

4) współtworzenie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, 
5) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, warsztatów 

szkolnych, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia, 
6) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich innowacyjnych 

i eksperymentalnych programów nauczania,  
7) wykonywanie zadań wynikających z potrzeb kształcenia, potrzeb tego zespołu        

lub potrzeb szkoły, 
8) udzielanie uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

6. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez 
dyrektora zespołu szkół  na wniosek członków zespołu. 

7. Do obowiązków przewodniczącego zespołu przedmiotowego należy: 
1) kierowanie pracą zespołu, 
2) opracowanie i nadzorowanie prawidłowego przebiegu programu pracy 

zespołu,  
3) prowadzenie sprawozdawczości z działań zespołu. 

8. Do  zadań zespołu  wychowawczego  należy: 
1) opracowanie planu pracy zespołu,  
2) zgłaszanie propozycji do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 
3) analizowanie sytuacji wychowawczej szkoły i formułowanie wniosków, w tym 

zakresie do dyrektora zespołu szkół  i rady pedagogicznej, 
4) rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych, 
5) opieka nad nauczycielami, którym po raz pierwszy powierzono obowiązki 

wychowawcy klasowego. 
9. W skład zespołu wychowawczego wchodzą: 

1) przewodniczący, którym może być dyrektor zespołu szkół, wicedyrektor lub 
wskazany przez dyrektora zespołu szkół nauczyciel, 

2) pedagog szkolny i psycholog szkolny, 
3) wychowawcy klas, 
4) kierownik internatu lub wskazany przez niego wychowawca, 
5) w miarę potrzeb nauczyciele oraz wychowawcy warsztatów zawodowych. 

10. Zespół wychowawczy działa na podstawie regulaminu zespołu wychowawczego. 
11. Do obowiązków przewodniczącego zespołu należy koordynowanie wszystkich 

działań zespołu. 
12. Zespół wychowawczy, co najmniej dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, 

przedstawia radzie pedagogicznej wyniki analizy stanu wychowawczego szkoły. 
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DZIAŁ IX 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 
Rozdział I 

Obowiązki nauczycieli i wychowawców klas 
 

§ 120. 
Obowiązki nauczycieli 

 
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą                      

oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych 
jego opiece uczniów. 

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:  
1) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem                 

oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą                             
i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego poprzez wykorzystanie 
najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  
programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form 
organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom 
zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów                          
do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów,  wybór 
odpowiedniego podręcznika   i poinformowanie o nim uczniów; 

3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny,                                       
w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności 
sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie                  
z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras                      
i światopoglądów; 

5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy 
dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych 
środków dydaktycznych, dbałość o pomoce i sprzęt szkolny; 

6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 
rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń 
szkolnych; 

7)  prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach,  
na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 

8) wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-
pedagogiczną ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela 
działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował 
wybitne uzdolnienia; 

9) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć)                     
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia                       
oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  
a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego                                  

– na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym 
programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia                       
na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych                            
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oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach 
ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych 
przedszkolach, szkołach  i oddziałach oraz w ośrodkach, 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania                               
- na podstawie tego orzeczenia, 

c)   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  - na podstawie tej opinii, 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 9 lit. a – c ,                  
który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole                       
- na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych                            
i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 
dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach  
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; 

e) posiadającego zaświadczenie lekarskie o ograniczonych możliwościach 
wykonywania ćwiczeń fizycznych. 

10) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy                           
i umiejętności    uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie 
rodziców o zagrożeniu ocena niedostateczną według formy ustalonej w  WZO; 

11) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 
m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań 
przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach  przedmiotowych                              
i  zawodach; 

12) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, 
rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą; 

13) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym; 
14) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 
15) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej, aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach rady 
pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w  konferencjach  
metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych                        
przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub  inne instytucje w  porozumieniu             
z dyrektorem zespołu szkół, zgodnie ze szkolnym planem WDN; 

16) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 
organizowanych  przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, 
kole przedmiotowym, kole  zainteresowań lub innej  formie organizacyjnej; 

17) przestrzeganie dyscypliny pracy; 
18) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie 

prawidłowych wpisów do dziennika elektronicznego, arkuszy ocen i innej 
dokumentacji pedagogicznej; 

19) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie 
godności osobistej  ucznia; 

20) przestrzeganie prawnie chronionych tajemnic obowiązujących w szkole; 
21) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje 

pracownicze; 
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22) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie 
własnego programu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców,                        
po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez radę pedagogiczną; 

23) dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego i doskonalić się zawodowo, 
zgodnie z potrzebami szkoły. 

 
§ 121. 

Obowiązki wychowawców klas 
  

1. Dyrektor zespołu szkół powierza każdy oddział szczególnej opiece 
wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą. 

2. Obowiązkiem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami 
oraz tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia,                 
a także inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów. 

3. W celu realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 2, wychowawca: 
1) prowadzi dokumentację klasy,   
2) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 
3) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia 

zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, ustala 
treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 
zgodnie z rocznym planem pracy, 

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, 
5) utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów, w celu poznania i ustalenia potrzeb 

opiekuńczo-wychowawczych dzieci, okazywania rodzicom pomocy w ich 
działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy                     
w swoich działaniach, włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, 

6) współpracuje z psychologiem szkolnym, pedagogiem szkolnym i innymi 
specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i 
trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień 
uczniów. 

4. We wszystkich sprawach dydaktycznych i wychowawczych ucznia reprezentuje 
wychowawca. Uczeń może wskazać pisemnie innego nauczyciela (rzecznika 
praw ucznia, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego), który będzie                                      
go reprezentował. 

5. Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 
nauczycieli - doradców, pedagoga, dyrektora zespołu szkół, pracowników poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, pielęgniarki szkolnej, kuratorów zawodowych, 
funkcjonariuszy Policji, instytucji środowiskowych, religijnych i charytatywnych. 

6. Zmiana wychowawcy może nastąpić:  
1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy, rodziców i uczniów                   

po sprawdzeniu ich zasadności przez dyrektora zespołu szkół, 
2) na podstawie decyzji dyrektora zespołu szkół, podyktowanej stwierdzonymi                                   

u nauczyciela wychowawcy błędami wychowawczymi oraz na uzasadniony 
wniosek rady pedagogicznej, 

3) z powodu zmian w organizacji roku szkolnego. 
7. Zmiana wychowawcy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca,                               

po miesiącu, w którym dyrektor zespołu szkół podjął decyzję o zmianie 
wychowawcy danego oddziału. 

8. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych 
dotyczących klas:  
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1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, dziennik wychowawcy; 
2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy; 
3) wypisuje świadectwa szkolne;  
4) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy.   

 
§ 122. 

 
Jeżeli rodzic nie jest obecny na zebraniu, nauczyciel ani wychowawca klasy nie mają 
obowiązku dodatkowego zawiadamiania o ocenach poza określonym w zespołu 
szkół systemem dziennika elektronicznego. Dotyczy to także przewidywanych ocen 
niedostatecznych, zarówno okresów śródrocznych, jak i rocznych, z tym                        
że informacja o przewidywanych ocenach powinna być umieszczona w dzienniku 
elektronicznym według terminów określonych w wewnątrzszkolnych zasadach 
oceniania. 
 

Rozdział II 
Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom 

 
§ 123. 

 
1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,              

nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych           
przez szkołę. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać i stosować przepisy bezpieczeństwa                 
i higieny pracy oraz przeciwpożarowe, a także odbywać wymagane szkolenia              
z tego zakresu. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach 
wyznaczonych przez dyrektora zespołu szkół. W czasie dyżuru nauczyciel jest 
zobowiązany do:  
1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu 

podlegającym jego nadzorowi; 
2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań 

odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na 
niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania; 

3) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek                
i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji; 

4) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad 
wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych; 

5) egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw; 
6) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły – szczególnie                

w toaletach szkolnych; 
7) natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi zespołu szkół faktu zaistnienia 

wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy                          
i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku. 

4. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo 
uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą 
być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania 
sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej. 
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5. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia  
z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia 
powstanie lub ujawni się w czasie zajęć. 

6. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych 
urządzeniach technicznych w laboratoriach i pracowniach z zasadami                                  
i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy 
wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może 
nastąpić po sprawdzeniu  i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan 
maszyn i urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także 
inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa 
uczniów. 

7. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach,                      
w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia 
stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa. 

8. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania 
 i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych 
przerw międzylekcyjnych. 

9. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego w szkole. 

10. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek 
przestrzegać zasad ujętych w procedurze organizacji wycieczek szkolnych                   
i zagranicznych, obowiązującej w szkole. 

11. Wychowawcy klas  są zobowiązani zapoznać uczniów z: 
1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 
2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 
3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 
4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie 

zagrożenia. 
 

Rozdział III 
Wicedyrektorzy i inne stanowiska kierownicze w szkole 

 
§ 124. 

  
1. W szkole tworzy się następujące stanowiska kierownicze: 

1) wicedyrektorów, w zależności od potrzeb organizacyjnych szkoły 
zaakceptowanych przez organ prowadzący szkołę, 

2) kierownika internatu, 
3) kierownika gospodarczego, 
4) głównego księgowego. 

2. Stanowiska kierownicze w szkole powierza dyrektor zespołu szkół po zasięgnięciu 
opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego szkołę. 

3. Osoby powołane na stanowiska kierownicze podlegają bezpośrednio dyrektorowi 
zespołu szkół. 

4.  Do obowiązków wicedyrektorów należy: 
1) organizowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnie z obowiązującymi programami i planem pracy, 
2) organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie egzaminów zewnętrznych, 

maturalnych i zawodowych, 
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3) opracowywanie projektów nowelizowanych aktów prawa wewnątrzszkolnego 
wraz z zespołami nauczycieli, 

4) opracowywanie arkusza organizacji pracy szkoły i aneksów, 
5) pełnienie nadzoru pedagogicznego przez prowadzenie hospitacji zajęć, 

opiniowanie w sprawie ustalenia oceny pracy nauczycieli i innych zadań 
określonych w rocznym planie nadzoru, 

6) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, 
7) rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli, 
8) kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej, 
9) przygotowywanie materiałów do śródrocznych i końcowo rocznych analiz                  

i ocen stanu nauczania, wychowania i opieki, 
10) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków 

pracy i stosunków pracowniczych, 
11) zastępowanie dyrektora zespołu szkół  w czasie jego nieobecności, 
12) realizowanie innych czynności zleconych przez dyrektora zespołu szkół, 

5. Do uprawnień wicedyrektorów należy:    
1) w przypadku nieobecności dyrektora zespołu szkół podejmowanie decyzji                             

w sprawach pilnych,  
2) podpisywanie dokumentów w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora 

zespołu szkół, 
3) współdziałanie na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, organem 

nadzoru pedagogicznego oraz innymi instytucjami, 
4) prowadzenie obserwacji zajęć, zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego, 

wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz egzekwowanie ich wykonania,  
5) wnioskowanie do dyrektora zespołu szkół o przyznanie dodatku 

motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej, 
6) występowanie z wnioskiem do dyrektora zespołu szkół o podjęcie czynności 

wyjaśniających w przypadku naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela                    
lub pracownika szkoły, 

7)  systematyczne kontrolowanie nauczycieli podczas pełnienia dyżurów, 
8) nadzorowanie i egzekwowanie prawidłowego prowadzenia wymaganej 

dokumentacji szkolnej. 

6. Obowiązki kierownika internatu określają przepisy zawarte w niniejszym statucie.   
7. Obowiązki kierownika gospodarczego określa zakres czynności, wydany                    

przez dyrektora zespołu szkół. 
8. Nauczyciel może być odwołany ze stanowiska kierowniczego przez dyrektor 

zespołu szkół, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego 
szkołę w następujących przypadkach: 
1) na własną prośbę nauczyciela za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, 
2) z końcem roku szkolnego, a w uzasadnionych przypadkach także w trakcie 

roku szkolnego, za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia: 
3) z inicjatywy własnej organu, który stanowisko powierzył, w razie otrzymania 

negatywnej oceny pracy, 
4) na umotywowany wniosek rady pedagogicznej albo organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny nad szkołą. 
 

Rozdział IV 
Rzecznik Praw Ucznia 

 
§ 125. 
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1. W szkole funkcjonuje Rzecznik Praw Ucznia, zwany dalej „rzecznikiem”. 
2. Wyboru rzecznika dokonuje samorządu uczniowski. 
3. Funkcja rzecznika jest dobrowolna. 
4. Rzecznikiem może być każdy członek rady pedagogicznej. 
5. Funkcja rzecznika jest pełniona do chwili jego odwołania bądź rezygnacji z funkcji. 
6. Rzecznik może zrezygnować z pełnienia funkcji z ważnych dla niego powodów. 
7. Rzecznik może być odwołany z pełnionej funkcji przez dyrektora zespołu szkół                               

na wniosek samorządu uczniowskiego lub rady rodziców. 
8. W przypadku, gdy rzecznik zrezygnował lub został odwołany ze swojej funkcji 

przeprowadza się dodatkowe wybory. 
9. Rzecznik prowadzi dokumentację swojej pracy, dwa razy do roku                                 

na posiedzeniach rady pedagogicznej przedstawia pisemne sprawozdania                    
ze swojej pracy. 

10. Szczegółowy zakres działań rzecznika określa Regulamin Rzecznika Praw 
Ucznia. 

  
 

§ 126. 
 

Do obowiązków rzecznika należy: 
1) znajomość przepisów prawa dotyczących działalności rzecznika; 
2) przeciwdziałanie naruszania praw ucznia; 
3) popularyzowanie praw ucznia wśród społeczności szkolnej; 
4) współpraca z samorządem uczniowskim w zakresie upowszechniania praw                           

i obowiązków ucznia; 
5) egzekwowanie i przestrzeganie przepisów dotyczących praw ucznia; 
6) świadczenie pomocy uczniom w zakresie korzystania z praw i szanowania prawa 

innych; 
7) podejmowanie lub monitorowanie działań mediacyjnych w sytuacjach 

konfliktowych(uczeń –uczeń, uczeń –nauczyciel); 
8) informowanie stron o podjętych przez siebie działaniach; przekazywanie 

informacji o możliwościach rozwiązania konfliktu przez inne podmioty,                         
gdy sprawa wykracza poza jego kompetencje; 

9) dokumentowanie swoich działań; 
10) zachowanie tajemnicy informacji uzyskanych w toku postępowania; 
11) współpraca z dyrektorem zespołu szkół, nauczycielami, wychowawcami                                   

i pedagogiem szkolnym i psychologiem szkolnym; 
12) wypracowanie sposobów komunikowania się z uczniami oraz przepływu 

informacji. 
 

§ 127. 
 Rzecznik ma prawo do: 
1. swobodnego działania w ramach obowiązującego prawa; 
2. uzyskania  informacji dotyczącej sytuacji konfliktowej; 
3. zapoznania się z opiniami stron konfliktu; 
4. uzyskania pomocy ze strony każdego ucznia i pracownika szkoły; 
5. zasięgnięcia opinii rady samorządu uczniowskiego, rady pedagogicznej              

oraz rady rodziców; 
6. podjęcia mediacji ze stronami konfliktu; 
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7. odstąpienia od podjęcia lub prowadzenia interwencji; 
8. wnioskowania w sprawie zawieszenia kar nałożonych na ucznia i udzielania 

poręczeń; 
9. reprezentowania ucznia na jego wniosek przed radą pedagogiczną; 
10. zwrócenia się o pomoc do dyrektora zespołu szkół w sprawach szczególnie 

trudnych. 
 

Rozdział V 
Pracownicy niepedagogiczni 

  
§ 128. 

 
1. W szkole  zatrudnieni są pracownicy niepedagogiczni: 

1) sekretarz szkoły, 
2) referent, 
3) pomoc administracyjna,  
4) konserwator, 
5) specjalista do spraw płac, 
6) intendent, 
7) pracownik ochrony, 
8) pracownicy obsługi: 

a) sprzątaczki, 
b) woźna, 
c) kucharka, 
d) pomoc kuchenna, 
e) robotnik do prac ciężkich. 

2. Zakresy czynności pracowników niepedagogicznych określa dyrektor zespołu 
szkół. 

 
DZIAŁ X 

Obowiązek szkolny 

 
Rozdział I 

Informacje ogólne 
 

§ 129. 
 

1. Do klas pierwszych mogą uczęszczać absolwenci szkoły podstawowej. 
2. W szczególnych przypadkach dyrektor zespołu szkół może wyrazić zgodę                   

na przyjęcie do klasy pierwszej ucznia pełnoletniego.  
3. Warunki przyjmowania uczniów do zespołu szkół określa                                  

regulamin rekrutacji. 
4. W trakcie nauki uczeń  może zmienić profil, zawód lub inny typ szkoły,  za zgodą 

dyrektora zespołu szkół. 
 

§ 130. 
 
Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
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§ 131. 
 

Przez niespełnienie obowiązku nauki rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność 
w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach 
edukacyjnych w szkole. 

 
  § 132. 

 
 Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi nauki są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem ucznia podlegającego 
obowiązkowi nauki do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne; 
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć,  
4) uczestnictwa co najmniej raz w okresie śródrocznym w zebraniach klasowych 

lub konsultacjach rodziców. 
 

 
Rozdział II 

Rekrutacja do szkoły 
 

§ 133. 
  

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana          
przez dyrektora zespołu szkół. 

2. Rekrutacja do 4 - letniego technikum nastąpi tylko do roku szkolnego 2019/2020.                         
Z dniem 1 września 2020 r. nastąpi likwidacja klasy pierwszej, a w następnych 
latach kolejnych klas. 

3. Harmonogram prac komisji rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 1, określają 
odrębne przepisy. 

4. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wniosek rodzica kandydata                         
o przyjęcie do szkoły  złożony do dyrektora zespołu szkół.  

5. Do klas pierwszych w zespole szkół przyjmuje się absolwentów gimnazjum                      
i szkoły podstawowej, którzy nie ukończyli 18 roku życia. W szczególnych 
przypadkach dyrektor zespołu szkół może wyrazić zgodę na przyjęcie do szkoły 
ucznia pełnoletniego. 

6. Uczniowie mogą być przyjmowani do szkoły także w ciągu roku szkolnego,                    
jeżeli spełniają odpowiednie warunki, określone przez dyrektora zespołu szkół.                            
Mają również możliwość zmiany oddziału lub typu szkoły na tych samych 
zasadach. 

7. Podstawą zakwalifikowania kandydatów do zespołu szkół jest osiągnięcie 
określonych progów punktowych stanowiących wynik, będący sumą punktów 
uzyskanych: 
1) na egzaminie przeprowadzonym w ostatnim roku nauki w gimnazjum,  
2) z przeliczenia ocen z wybranych przedmiotów obowiązkowych na świadectwie 

ukończenia gimnazjum, 
3) za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum. 

8. Progi punktowe decydujące o przyjęciu ucznia do szkoły ustala organ prowadzący 
szkołę. 

9. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:  
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1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej 
wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych,  

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                         
i kandydatów nieprzyjętych,  

3) przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności 
fizycznej, sprawdzianu predyspozycji językowych, sprawdzianu kompetencji 
językowych, badania przydatności, egzaminu wstępnego lub badania 
uzdolnień kierunkowych – w przypadkach wskazanych w ustawie,  

4) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 
10. Liczbę punktów uzyskiwanych za poszczególne oceny określają odrębne 

przepisy.  
11. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do zespołu szkół powinni przedłożyć 

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia                
w określonym zawodzie.  

12. O przyjęciu do zespołu szkół decyduje kolejność na liście ustalona w oparciu               
o liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym i ilość miejsc 
w szkole. Kandydatom, którzy nie uzyskali wystarczającej ilości punktów może 
być zaproponowane kształcenie w innym typie szkoły.  

13. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do zespołu szkół składają następujące 
dokumenty:  
1) wniosek (w formie elektronicznej i papierowej) o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej z  numerem PESEL,  
2) świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej                                 

oraz zaświadczenie  o wynikach egzaminu gimnazjalnego,  
3) karta zdrowia i szczepień,  
4) trzy fotografie z pisemną adnotacją na odwrocie: imię i nazwisko, data 

urodzenia, adres zamieszkania,  
5) zaświadczenie wojewódzkiej komisji konkursowej o udziale w konkursach 

przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty,  
6) zaświadczenie (dyplom) o osiągnięciach sportowych lub artystycznych,  
7) opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej dla uczniów z problemami zdrowotnymi, jeżeli posiada,  
8) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych                       

do kształcenia w wybranym zawodzie.   
14. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu 

kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają osoby, o których mowa w regulaminie 
rekrutacji. 

15. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni 
może wystąpić do dyrektora zespołu szkół z wnioskiem o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

16. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 
kandydata z wnioskiem. 

17. Dyrektor zespołu szkół rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.   

18. Kryteria i warunki przyjęcia do szkoły dyrektor zespołu szkół podaje w terminie 
ustalonym przez organ prowadzący nadzór pedagogiczny.  
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DZIAŁ XI 
Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej 

 
Rozdział I 

Członek społeczności szkolnej 
 

§ 134. 
  

1. Członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do szkoły                 
w określony przez zasady  przyjmowania sposób.  

2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo 
społeczności szkolnej.  

3. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z między                        
-narodowymi prawami człowieka. 

4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu 
na różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych  czy  innych  przekonań,  
narodowości,  pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek 
inne.  

5. Zasady traktowania członków społeczności szkolnej:  
1) nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu 

traktowaniu lub karaniu; 
2)  żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej                               

i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego; 
3)  nikt nie może szerzyć nienawiści lub pogardy, wywoływać konfliktów lub 

poniżać członka społeczności szkoły ze względu  na różnice narodowości, 
rasy, wyznania; 

4) nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia                          
w czynnościach, obrzędach religijnych lub nauce religii; 

5) każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma obowiązek: 
a) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności 

pozostałych osób, 
b) przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach 

z innymi ludźmi, 
c) zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych, 
d) zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby 

oraz używanie wulgarnych słów, zwrotów i gestów. 
6) nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły 

fizycznej lub psychicznej do naruszania godności i praw innego człowieka. 
6. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają materialnie za świadomie 

wyrządzone przez siebie szkody. 
7. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone                                   

przez ucznia szkody. 
8. Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor szkoły  

i kultywować jej tradycje. 
 

Rozdział II 
Prawa i obowiązki uczniów 

 
§ 135. 
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1. Uczeń ma prawo do: 
1) poszanowania swej godności i ochrony przed wszelkimi formami przemocy, 
2) równego traktowania, 
3) nietykalności i wolności osobistej, 
4) ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia                                 

oraz decydowania o swoim życiu osobistym, 
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 

szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza się tym 
dobra innych osób, 

6) zdobywania wiedzy, jej poszerzania oraz do twórczych poszukiwań 
intelektualnych, 

7) rozwijania zainteresowań, talentów i zdolności, 
8) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami, w tym z wymogami (zasadami) stosowanego w szkole systemu 
oceniania, 

9) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny 
pracy umysłowej, 

10) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
11) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej                         
lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności, 

12) przedstawiania nauczycielowi prośby o wyjaśnienie trudnych zagadnień 
omawianych na lekcji lub występujących w pracy domowej, 

13) życzliwego i podmiotowego traktowania oraz zwracania się z istotnymi 
indywidualnymi problemami do nauczyciela-wychowawcy, 

14) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opieki zdrowotnej, 
15) pomocy w przypadku trudności w nauce oraz powtarzania klasy pierwszej 

zgodnie z odrębnymi przepisami za zgodą dyrektora szkoły, 
16) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy 

wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły, 
17) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania 

na nie wyjaśnień i odpowiedzi, 
18) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom 

swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień, 
19) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych                                      

i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw 
pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu, 

20) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, 
21) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową i wolontariat; 
22) kandydowania i udziału w wyborach do samorządu uczniowskiego, 

Młodzieżowej Rady Miasta,  
23) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi                                  
w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

24) uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 
udokumentowana pozaszkolna działalność ucznia jest oceniana na równi                  
z działalnością szkolną, 

25) reprezentowania szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach i innych 
imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami, 
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26) zwolnienia z odpowiedzi z innych przedmiotów bezpośrednio przed datą 
olimpiady lub konkursu, 

27) pomocy socjalnej w  formie: 
a) bezpłatnego dożywiania, 
b) sfinansowania w całości lub części kosztów obiadów, zakupu 

podręczników lub odzieży - dla uczniów z rodzin niepełnych, 
wielodzietnych lub będących  w bardzo trudnej sytuacji materialnej, 

c) pomocy stypendialnej, 
28) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru  biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w czasie 
pracy szkoły i pod opieką nauczyciela. 

 
 

§ 136. 
 
W celu ochrony praw, o których mowa w  § 139, uczeń lub jego rodzic może: 

1) złożyć zażalenie do wychowawcy klasy, który w miarę możliwości podejmuje 
mediacje z osobą, który dopuściła się naruszenia prawa ucznia                                
lub niedopełnienia obowiązku w stosunku do ucznia, 

2) złożyć skargę do dyrektora zespołu szkół  w celu rozwiązania sporu, 
3) złożyć pisemną skargę do organu sprawującego nadzór pedagogiczny                            

nad szkołą lub do rzecznika praw ucznia. 
 

§ 137. 
 

1. Uczeń zwolniony z udziału z zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy 
komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka 
ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków: 
1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugi 

język z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako 
pierwsze lub ostatnie w danym dniu; 

2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do dyrektora szkoły, w którym wyraźnie 
zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego 
nieobecności na zajęciach.  

2. Uczeń zwolniony z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii 
informacyjnej, język ma obowiązek  uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli 
w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi 
zajęciami lekcyjnymi. 

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, 
informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka  po otrzymaniu decyzji 
dyrektora zespołu szkół. 

 
 

§ 138. 
 
1. Uczeń ma obowiązek: 

1) szanowania symboli i kultywowania tradycji narodowych i  szkolnych, 
2) dbania o dobre imię szkoły i właściwe jej reprezentowanie, 
3) systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne i warsztatowe, uczenia 

się  i przygotowywania do zajęć szkolnych, 
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4) usprawiedliwiania nieobecności w formie pisemnej za podpisem rodzica                
lub w formie zaświadczenia lekarskiego, w terminie 7 dni od ustania 
nieobecności, a w uzasadnionych sytuacjach nie później niż do 10 dnia 
każdego miesiąca; uczeń pełnoletni może złożyć oświadczenie o 
przyczynach nieobecności na zajęciach lekcyjnych. Oświadczenie ucznia 
podlega ocenie nauczyciela co do okoliczności podanych jako powód 
nieobecności w szkole,  

5) przestrzegania zasad tolerancji, poszanowania przekonań, poglądów                             
oraz wyznania innych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, 

6) dbania o własne życie i zdrowie oraz innych osób, 
7) odnoszenia się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli, i innych pracowników 

szkoły,    
8) przestrzegania  bezwzględnego zakazu palenia papierosów, w tym 

papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz zażywania                                 
i rozprowadzania wszelkich środków odurzających, 

9) właściwego zachowania wobec nauczycieli, pracowników, uczniów i innych 
osób przebywających na terenie szkoły, 

10) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 
11) dbania o czystość mowy ojczystej, 
12) powstrzymywania się od manifestowania przynależności do subkultur 

niebezpiecznych dla zasad współżycia społecznego, 
13) przeciwstawiania się wszelkim przejawom zła i natychmiastowego zgłaszania 

zagrożeń wychowawcy, nauczycielom, pracownikom szkoły lub dyrektorowi 
szkoły, 

14) dbania o mienie szkoły oraz o czystość i estetykę szkoły, 
15) noszenia odpowiedniego obuwia na terenie szkoły, określnego                           

przez dyrektora zespołu szkoły, 
16) naprawiania szkody wyrządzonej przez ucznia pełnoletniego,   
17) przestrzegania zakazu korzystania w czasie zajęć lekcyjnych i warsztatowych  

z telefonów komórkowych, tabletów i sprzętu multimedialnego                               
oraz przynoszenia i używania wskaźników laserowych, a także przedmiotów 
niebezpiecznych;   korzystanie ze  sprzętu może odbywać się tylko za zgodą 
nauczyciela i jeżeli jest to niezbędne do realizacji zleconego zadania, 

18) przestrzegania regulaminów wewnątrzszkolnych oraz instrukcji obsługi 
urządzeń i sprzętu, 

19) dbania o właściwy wygląd zewnętrzny zgodnie z ogólnie przyjętymi normami 
społecznymi, 

20) przestrzegania zakazu eksponowania symboliki związanej z substancjami 
psychoaktywnymi  oraz obraźliwych napisów w języku polskim lub obcym,               
na ubraniu  oraz na przedmiotach posiadanych i używanych przez ucznia                        
w szkole, 

21) noszenia właściwych ubiorów codziennych (bez dużych dekoltów, 
zasłaniające brzuch i plecy, spódnice, sukienki, spodenki o długości                            
co najmniej do kolan),  

22) w czasie zajęć innowacyjnych oraz wyznaczonych w ceremoniale szkolnym, 
uroczystości obowiązuje strój galowy (pełne umundurowanie; biała bluzka, 
koszula, ciemne spodnie, spódnica), 

23) zmiany obuwia – rodzaj obuwia ustala dyrektor zespołu szkół po uzyskaniu 
pozytywnej opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, 
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24) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy                                           
oraz przeciwpożarowych oraz wykonywania poleceń uprawnionych 
pracowników szkoły dotyczących przestrzegania tych przepisów, 

25) rozliczenia się z chwilą zakończenia nauki w szkole z pobranych                                  
lub użytkowanych przedmiotów. 

  
 Rozdział III 

 Zasady wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych 

 
§ 139. 

 
1. Uczniowie przynoszą i użytkują w szkole  telefony komórkowe lub inne urządzenia 

elektroniczne na swoją odpowiedzialność, a w przypadku uczniów niepełnoletnich 
- także rodziców. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie lub kradzież 
sprzętu elektronicznego przynoszonego przez uczniów. 

3. W czasie zajęć lekcyjnych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych                   
i innych urządzeń elektronicznych. 

4. Poprzez używanie telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego 
należy rozumieć: 
1) nawiązywanie połączenia telefonicznego; 
2) redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu SMS, MMS lub podobnej; 
3) rejestrowanie materiału audiowizualnego; 
4) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej; 
5) transmisja danych; 
6) wykonywania obliczeń. 

5. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i odłożyć 
telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne we wskazane przez 
nauczyciela miejsce. 

6.  Rejestrowanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu komórkowego lub innego 
urządzenia elektronicznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej 
i fotografowanej, a jeśli ma to miejsce w czasie zajęć lekcyjnych - dodatkowo                 
za zgodą nauczyciela prowadzącego te zajęcia. 

7. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych 
urządzeń elektronicznych jest niedopuszczalne. 

8. Uczniowie mają zakaz korzystania z sieci elektrycznej szkoły celem ładowania 
telefonów komórkowych. 

9. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej 
sprawy uczeń ma obowiązek uzyskania zgody nauczyciela  na włączenie telefonu 
komórkowego lub może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się                        
w sekretariacie zespołu szkół. 

10. W przypadku naruszenia przepisów o korzystaniu z telefonów komórkowych 
podczas zajęć lekcyjnych nauczyciel: 

1) odnotowuje  ten fakt w dzienniku elektronicznym; 
2) zobowiązuje ucznia do rozmowy telefonicznej z jego telefonu do rodziców                    

w celu przekazania informacji o zaistniałej sytuacji oraz podjęcia  wspólnej 
decyzji w sprawie dalszego postępowania;   
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3) w razie niemożności skontaktowania się z rodzicem, telefon komórkowy 
ucznia zostaje przekazany do depozytu znajdującego się  w sekretariacie 
szkoły; 

4) informacja o depozycie winna  trafić do rodziców ucznia. 
11.  Odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia 

elektronicznego skutkuje odpowiednim wpisem uwagi do dziennika lekcyjnego 
oraz upomnieniem dyrektora zespołu szkół. 

 
Rozdział IV 

Nagrody i kary 
 

§ 140. 
Nagrody 

 
1. Każdy uczeń szkoły może otrzymać glejt szkolny. 
2. Glejt szkolny mogą przyznać: wychowawca, dyrektor zespołu szkół, nauczyciele                                

lub wychowawcy internatu. 
3. Zasady wykorzystania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, określa się 

następująco: 
1) warunkiem skorzystania z glejtu szkolnego jest stuprocentowa frekwencja                        

w okresie poprzedzającym przyznanie uczniom uprawnienia, 
2) udział  ucznia w konkursach przedmiotowych, 
3) właściwa postawa uczniowska, 
4) reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym.  

4. Uczeń traci prawo do glejtu szkolnego w przypadku naruszenia obowiązków 
szkolnych, określonych w niniejszym statucie. 

5. Uczniowi może być udzielona nagroda lub wyróżnienie w formie: 
1) ustnej i pisemnej pochwały wychowawcy klasy,   
2) ustnej i pisemnej pochwały dyrektora szkoły,   
3) listu pochwalnego od dyrektora zespołu szkół do rodziców, 
4) nagrody rzeczowej, 
5) stypendium, 

6. Nagrodę otrzymuje uczeń, który w sposób wyróżniający wypełnia swoje 
obowiązki,  a w szczególności za:  
1) rzetelną naukę oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie, 
2) wybitne osiągnięcia, 
3) prace na rzecz szkoły i środowiska, 
4) całoroczną aktywną i wzorową postawę uczniowską, 
5) dzielność i odwagę, 
6) średnią ocen 4,75 lub wyższą, 
7) tytuł laureata konkursów, olimpiad, mistrzostw na poziomie rejonu lub okręgu                            

i wyżej,  
8) liczbę godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych mniej niż 10 w roku 

szkolnym. 
7. Do przyznanej nagrody uczeń lub jego rodzice mogą wnieść uzasadnione 

zastrzeżenie do dyrektora zespołu szkół w terminie siedmiu dni od ogłoszenia jej 
przyznania. 

8. Odwołanie rozpatrywane jest przez dyrektora zespołu szkół w terminie 14 dni. 
9. Decyzja dyrektora zespołu szkół podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna. 
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§ 141. 
Kary 

 
1. Karze podlega uczeń, który nie stosuje się do obowiązków uczniowskich 

określonych w niniejszym statucie. 
2. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może otrzymać karę: 

1) upomnienie wychowawcy klasy, 
2) nagana wychowawcy klasy, 
3) upomnienie dyrektora zespołu szkół, 
4) nagana dyrektora zespołu szkół, 
5) przeniesienie do równoległej klasy, 
6) przeniesienie do innej szkoły, 
7) skreślenie z listy uczniów. 

3. Uczeń za absencję w szkole może otrzymać karę: 
1) upomnienie wychowawcy klasy - powyżej 30 godzin nieobecnych 

nieusprawiedliwionych, 
2) nagana wychowawcy klasy  - powyżej 50 godzin nieobecnych 

nieusprawiedliwionych, 
3) upomnienie dyrektora zespołu szkół - powyżej 70 godzin nieobecnych 

nieusprawiedliwionych, 
4) nagana dyrektora zespołu szkół - powyżej 100 godzin nieobecnych 

nieusprawiedliwionych) , 
8) przeniesienie do równoległej klasy - powyżej 100 godzin nieobecnych 

nieusprawiedliwionych, 
9) przeniesienie do innej szkoły - powyżej 100 godzin nieobecnych 

nieusprawiedliwionych, 
10) skreślenie z listy uczniów - powyżej 150 godzin nieobecnych 

nieusprawiedliwionych.  
4. Karę nałożoną przez dyrektora zespołu szkół otrzymuje uczeń za zachowania 

nieodpowiednie i naganne, który nie wykazuje poprawy zachowania, pomimo 
podejmowanych działań ze strony szkoły, a negatywne zachowanie utrzymuje się. 

5. Karę od wychowawcy klasy uczeń może otrzymać za zachowania nieodpowiednie. 
6. Nagrody i kary  zostają odnotowane w dokumentacji wychowawcy lub szkoły. 
7. Rodzaj nagrody lub kary dla ucznia określa i wnioskuje wychowawca i zespół 

wychowawczy, a zatwierdza dyrektor zespołu szkół. 
8. Kara może ulec zatarciu po upływie 3 miesięcy od dnia nałożenia kary, na prośbę 

ucznia lub jego rodziców, popartą pozytywną opinią wychowawcy klasy, zespołu 
klasowego i samorządu uczniowskiego. Decyzję o zatarciu kary podejmuje rada 
pedagogiczna.   

9. Dyrektor zespołu szkół może dodatkowo zobowiązać ucznia do naprawienia 
wyrządzonej szkody lub wykonania prac społecznych na rzecz szkoły. 

10. Wykonanie kary może być zniesione w przypadku poręczenia za ucznia                         
przez wychowawcę klasy, zespół klasowy, samorząd uczniowski lub radę 
rodziców. 

11. Wymierzając karę należy kierować się zasadą przechodzenia od kar 
łagodniejszych do kar surowszych, chyba że charakter przewinienia i stopień złej 
woli ucznia nakazują zastosowanie od razu kary surowszej lub nawet 
najsurowszej. Karę wymierzyć można tylko wtedy, gdy wina ucznia                               
jest bezsporna. Dyrektor zespołu szkół może odstąpić od udzielenia kary, jeżeli 
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uzna za wystarczające zastosowanie wobec ucznia innych środków oddziaływania 
wychowawczego. 

12. W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą 
uczniów. 

13. Uczeń ukarany przez wychowawcę klasy może odwołać się do dyrektora zespołu 
szkół. 

14. Uczniowi ukaranemu przez dyrektora zespołu szkół przysługuje prawo odwołania 
się  do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

15. O przyznaniu uczniowi nagrody lub kary wychowawca jest zobowiązany 
poinformować rodzica w formie ustnej lub pisemnej oraz dokonać stosownej 
adnotacji w dokumentacji wychowawcy. 

16. W szczególnych przypadkach, na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców                       
lub samorządu uczniowskiego, dyrektor zespołu szkół może odstąpić                                
od skreślenia ucznia z listy uczniów, pomimo przekroczenia przez ucznia limitu 
godzin nieusprawiedliwionych. 

  
Rozdział V 

 Przeniesienie ucznia do innej szkoły lub skreślenie ucznia z listy 
 

§ 142. 
  

1. Dyrektor zespołu szkół może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów                                 
w przypadkach określonych w  niniejszym statucie.   

2. W uzasadnionych przypadkach uczeń, na wniosek dyrektora zespołu szkół, może 
zostać przeniesiony przez właściwego kuratora oświaty do innej szkoły.  

3. Z listy uczniów szkoły można skreślić uczniów pełnoletnich oraz uczniów, którzy 
nie ukończyli 18 roku życia. 

4. Skreślenie ucznia, który nie ukończył 18 roku życia wiąże się z zawiadomieniem 
organu prowadzącego szkołę właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia. 

5. Uczeń może być przeniesiony do innej szkoły lub skreślony z listy uczniów, 
szczególnie w następujących przypadkach: 
1) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów                                

i pracowników szkoły, 
2) rozprowadzania  narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadania, 
3) używania alkoholu i środków odurzających oraz znajdowania się                                     

pod ich wpływem  na terenie szkoły, 
4) naruszenia godności i nietykalności osobistej innych osób, w tym również 

pracowników szkoły, 
5) uporczywego uchylania się od realizacji obowiązku nauki mimo podjętych 

środków wychowawczych, 
6) dopuszczenia się przestępstw, o których mowa w § 156 ust. 24 pkt 12. 
7) porzucenia szkoły i nie zgłaszania się rodziców na wezwania wychowawcy 

klasy, 
8) absencji ucznia, przekraczającej 150 godzin nieusprawiedliwionych godzin 

lekcyjnych, 
9) ukarania prawomocnym wyrokiem sądowym,  
10) stosowania cyberprzemocy. 

6. Dyrektor zespołu szkół przed ostatecznym podjęciem decyzji gromadzi 
dokumentację potwierdzającą, że zachowanie ucznia upoważnia do udzielania 
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kary przeniesienia ucznia do innej szkoły lub skreślenia z listy uczniów,                                      
w szczególności: 
1) notatki służbowe o zaistniałym zdarzeniu nauczycieli, wychowawcy                           

oraz pedagoga szkolnego, 
2) protokół zeznań świadków, 
3) wszelkie dowody w sprawie, w tym opinie poradni psychologiczno                                    

- pedagogicznej oraz innych organów publicznych i wyjaśnienia stron,                            
także rodziców ucznia. 

7. W chwili wszczęcia postępowania administracyjnego koniecznym jest 
powiadomienie ucznia lub jego rodziców o tym fakcie, a ponadto stronie służy 
prawo do:  

1) wypowiadania się co do wszystkich dowodów i zgłaszania własnych 
wniosków dowodowych, 

2) zapoznania się z aktami sprawy na zakończenie postępowania.  
8. Postępowanie w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów toczy się według 

przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.   
9. Wydanie decyzji przez dyrektora zespołu szkół poprzedzone jest uchwałą rady 

pedagogicznej w przedmiocie skreślenia ucznia z listy uczniów. 
10. Uchwała rady pedagogicznej stanowi upoważnienie dla dyrektora zespołu szkół             

do skreślenia ucznia z listy uczniów. 
11. Dyrektor zespołu szkół, przed podjęciem decyzji o skreśleniu z listy uczniów, 

obowiązany jest zasięgnąć w tej kwestii opinii samorządu uczniowskiego. 
12. Opinia samorządu uczniowskiego powinna zostać sporządzona na piśmie    

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni, licząc od dnia 
złożenia żądania przedstawienia opinii. 

13. Przedmiotem opinii samorządu uczniowskiego jest rozpatrzenie konkretnego 
zachowania się ucznia, a nie ogólna jego ocena i jego zachowania. 

14. Opinia samorządu uczniowskiego w sprawie nie jest wiążąca  dla dyrektora 
zespołu szkół.  Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor zespołu szkół. 

15. Decyzja w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów winna być wydana na piśmie                      
z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 107 kodeksu postępowania 
administracyjnego. 

16. Decyzji może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest                                 
to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego                                        
albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami                               
bądź też  ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes 
strony. 

17. W przypadku decyzji dyrektora szkoły z rygorem natychmiastowej wykonalności 
uczeń lub jego rodzice mają prawo zwrócić się do organu prowadzącego szkołę 
z wnioskiem o wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji. 

18. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów należy doręczyć stronie na piśmie                                
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z zasadami 
postępowania administracyjnego, dotyczącymi doręczeń. 

19. Odwołanie od decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów wnosi się                                  
za pośrednictwem dyrektora zespołu szkół do właściwego miejscowo                                 
- ze względu na siedzibę szkoły  - kuratora oświaty.  

20. Na dokumentację związaną ze skreśleniem ucznia z listy uczniów składa się:  
1) dokumentacja wychowawcza ucznia, w szczególności notatki służbowe 

dotyczące naruszenia przepisów przez ucznia,  
2) uchwała rady pedagogicznej oraz wyciąg z protokołu rady pedagogicznej, 
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3) pisemna opinia samorządu uczniowskiego,   
4) decyzja dyrektora szkoły w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów, 
5) inne dokumenty w sprawie.   

 

DZIAŁ XII 
Wewnątrzszkolne zasady oceniania 

  
Rozdział I 

Informacje ogólne 
 

§ 143. 
  

1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają: 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 
2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu                                
przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości                         
i umiejętności w stosunku do:  
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego                         

lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia                    
w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych                       
w szkole programów nauczania,  

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 
nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 
klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia 
zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia 
określonych  w statucie szkoły.   

 
§ 144. 

  
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 
zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, 

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

3) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,   
5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach                   

w nauce, zachowaniu oraz  specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno  - wychowawczej. 
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych                              
do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych                    
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych                                     

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach określonych w szkole, 



Technikum nr 5 Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie 

101 

 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających                                     
i poprawkowych, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 
(śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny z zachowania, 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji                              
o postępach i trudnościach ucznia w zachowaniu i nauce oraz o szczególnych 
uzdolnieniach ucznia. 

3. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe 
postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą. 

4. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.  
5. W  ocenianiu ucznia obowiązują zasady: 

1) jawności ocen - zarówno dla ucznia jak jego rodziców; 
2) częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie; 

ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych; 
3)  jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres 

materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 
4) różnorodności- wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 
5) różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć 

zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich 
ocen; 

6) otwartości – WZO podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową 
ewaluację. 

§ 145. 
 
1. Nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców na początku każdego roku 

szkolnego o: 
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

semestralnych  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                                     
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez 
siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna (śródroczna) 

ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
2. Wychowawca klasy informuje uczniów oraz ich rodziców na początku każdego 

roku szkolnego o: 
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie                          

klasyfikacyjnej zachowania. 
 

§ 146. 
 

1. Ocenianiem bieżącym obejmuje się następujące formy sprawdzania stanu wiedzy 
i umiejętności ucznia: 
1) odpowiedzi ustne, 
2) pisemne prace klasowe, w tym sprawdziany, kartkówki, testy, referaty, 

sprawozdania, wypracowania, ćwiczenia, 
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3) rozwiązywanie zadań i ćwiczeń oraz inna aktywność ucznia na zajęciach 
lekcyjnych,  

4) prace domowe ucznia, 
5) prowadzenie zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń, 
6) udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, 

turniejach, projektach naukowych i artystycznych oraz w innych podobnych 
aktywnościach ucznia. 

2. Nauczyciel udostępnia, na prośbę rodzica lub ucznia, oryginał lub jego kopię 
pracy w formie papierowej lub elektronicznej. 

3. Szczegółowe wymagania edukacyjne określają PZO. 
4. PZO ustala nauczyciel lub zespół nauczycieli uczących tego samego przedmiotu. 
5. PZO nie mogą być sprzeczne z  WZO. 
6. Kryteria oceny uwzględniają: 

1) wiedzę, 
2) umiejętności, 
3) aktywność. 

7. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 
1) bieżące, 
2) klasyfikacyjne, 
3) śródroczne i roczne, 
4) końcowe. 

8. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali: 
1) celujący              - 6, 
2) bardzo dobry  - 5,  
3) dobry              - 4, 
4) dostateczny             - 3, 
5) dopuszczający   - 2, 
6) niedostateczny   - 1. 

9. Oceny osiągnięć uczniów są następujące: 
1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wszystkie wiadomości                  

i umiejętności w stosunku do wymagań w podstawie programowej kształcenia 
w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających w realizowanych              
w szkole programów nauczania; 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
a) opanował  zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania  

w danej klasie, 
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,  
c) rozwiązuje samodzielnie problemy ujęte programem nauczania,  
d) potrafi zastosować posiadaną wiedzę w praktyce. 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych 

określonych dla oceny dobry dla danych zajęć edukacyjnych, 
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne. 
4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania                        
w danej klasie na poziomie dostatecznym dla danych zajęć edukacyjnych, 

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 
trudności, czasami przy pomocy nauczyciela. 
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5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował w stopniu podstawowym wiadomości i umiejętności                         

dla danego przedmiotu określone w podstawie programowej,  
b) wykonuje  zadania  z pomocą nauczyciela, 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych 
wiadomości i umiejętności dla danego przedmiotu w zakresie wymagań 
programowych w określonych dla oceny dopuszczającej. 

10. Sposoby i formy dokumentowania osiągnięć edukacyjnych ucznia określa się 
według następujących zasad:  
1) oceny bieżące wpisywane są w dzienniku lekcyjnym cyfrą. W zeszytach 

przedmiotowych i w innych pisemnych pracach ucznia mogą być wpisywane 
cyfrą, skrótem lub słownie, 

2) oceny bieżące są wystawiane zgodnie z ustalonymi przez nauczyciela 
wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny, 

3) w ocenie bieżącej stosuje się znaki „+” i „–„,  
11.  Minimalna liczba ocen z przedmiotu w okresie śródrocznym określana jest jako 

liczba godzin przedmiotu w tygodniu pomnożone przez dwa.  
12. Nauczyciele wychowania fizycznego sprawdzają osiągnięcia edukacyjne zgodnie  

z wymaganiami edukacyjnymi ustalonymi na poszczególne oceny biorąc                   
pod uwagę szczególnie wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się                   
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

13. Pisemne prace kontrolne powinny mieć ustaloną liczbę punktów możliwych                        
do uzyskania za poszczególne zadania. 

14. Ustala się następujące zasady oceniania pisemnych form z przedmiotów 
ogólnokształcących: 
1) ocena celująca – 100% możliwych do uzyskania punktów, 
2) ocena bardzo dobra – 90 – 99 % możliwych do uzyskania punktów, 
3) ocena dobra – 70 – 89 % możliwych do uzyskania punktów, 
4) ocena dostateczna – 50 – 69 % możliwych do uzyskania punktów, 
5) ocena dopuszczająca – 30 – 49 % możliwych do uzyskania punktów, 
6) ocena niedostateczna – 0 – 29 % możliwych do uzyskania punktów. 

15.  Dla przedmiotów zawodowych stosuje się skalę zgodną z wymaganiami 
egzaminacyjnymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 

16. Nauczyciel może w szczególnych przypadkach zmienić zakres skali procentowej                  
na poszczególne oceny, jeśli jest potrzeba dostosowania wymagań edukacyjnych     
do możliwości uczniów.   

17. Ocena śródroczna klasyfikacyjna ma wpływ na ocenę roczną klasyfikacyjną. 
18. Nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę w oparciu o kryteria, o których mowa 

w ust. 8. Uzasadnienie oceny może być pisemne na polecenie dyrektora szkoły, 
wynikające z pisemnych zastrzeżeń złożonych przez ucznia lub jego rodzica. 

Rozdział II                                                                                                      
Klasyfikowanie śródroczne, roczne, końcowe i promowanie  

  
§ 147. 

 
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej                                
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w niniejszym statucie – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych i śródrocznej oceny zachowania. 

2. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym odbywa się na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się w semestrze określonym                         
w odrębnych przepisach. 

4. W terminie 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 
w dzienniku elektronicznym nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 
edukacyjne oraz wychowawca klasy informują ucznia i jego rodziców                    
o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

5. W terminie 7 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady 
pedagogicznej nauczyciele ustalają oceny z poszczególnych zajęć 
edukacyjnych a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania 
wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczniów danego 
oddziału oraz ocenianego ucznia. 

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania                             
- wychowawca klasy.     

7. W przypadku zwolnienia ucznia przez dyrektora zespołu szkół z realizacji zajęć 
wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na okres 
uniemożliwiający ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,                      
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się 
„zwolniony” lub „zwolniona”. 

8. Dyrektor zespołu szkół na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej                                  
oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia 
o potrzebie indywidualnego nauczania  zwalania do końca danego etapu 
edukacyjnego ucznia  z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,  z afazją, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka 
nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona. 

9. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności                  
nie potrafią czytać lub pisać, mogą być zwolnieni przez dyrektora Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu na wniosek 
rodziców pozytywnie zaopiniowanych przez dyrektora zespołu szkół. 

10. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 
przystąpienie do egzaminu dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,                                   
na udokumentowany wniosek dyrektora zespołu szkoły, może zwolnić ucznia                            
z obowiązku przystąpienia do egzaminu.  Dyrektor zespołu szkół składa wniosek                                                         
w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

12. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych 
ustalają nauczyciele prowadzący dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję                   
do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 
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13.  Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk 
zawodowych ustala: 
1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy                             

– nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, 
opiekun praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu, 

2) w pozostałych przypadkach – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, 
instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu. 

14. Na klasyfikację końcową składają się: 
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio                   

w klasie programowo najwyższej lub okresie programowo najwyższym,              
oraz  

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja 
zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych lub okresach 
niższych w szkole danego typu, oraz  

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo 
najwyższej. 

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

16. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

17. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie 
programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę 
uzupełnienia braków. 

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.   

19. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 
uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,                                
z zastrzeżeniem ust. 16.                     

20. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden                           
raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 
wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej. Wniosek                              
o promowanie składa uczeń   lub jego rodzice nie później niż w dniu posiedzenia 
klasyfikacyjnego rady pedagogicznej.  

21. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 
roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 
realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego 
typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  

22.  O promowaniu do klasy programowo wyższej lub ukończeniu szkoły przez 
ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane                        
ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte                                         
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

23. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkołę                          
z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych 
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zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 
dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

24. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,                
do średniej ocen, o której mowa w ust. 20, wlicza się także roczne oceny 
klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.   

25. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej 
ocen, o której mowa w ust. 20, wlicza się ocenę ustaloną jak średnie z rocznych 
ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób 
ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej              
w górę.             

26. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz zawodów sportowych                               
szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego, otrzymują z danych zajęć 
edukacyjnych celującą  roczną ocenę klasyfikacyjną, również jeżeli uzyskali tytuł 
laureata lub finalisty po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z 
zajęć edukacyjnych.  

 
Rozdział III 

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych  
z zajęć edukacyjnych 

 
§ 148. 

 
1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z oceną z obowiązkowych                                  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, uczeń ma prawo do zdawania egzaminu 
sprawdzającego: 
1) uczeń zdaje egzamin sprawdzający po wystawieniu oceny w dzienniku 

lekcyjnym, ale przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,                      
tj. w okresie jednego tygodnia, 

2) wniosek o egzamin sprawdzający z podaniem oceny, o którą ubiega się uczeń, 
składa zainteresowany uczeń do dyrektora zespołu szkół, 

3) do egzaminu sprawdzającego nie może przystąpić uczeń, który w roku 
szkolnym opuścił bez usprawiedliwienia co najmniej 30% godzin lekcyjnych,  

4) egzamin odbywa się w formie pisemnej i ustnej, 
5) egzamin przeprowadza zespół nauczycieli powołany przez dyrektora zespołu 

szkół, 
6) egzaminator przygotowując egzamin bierze pod uwagę treści nauczania                                

i umiejętności wymagane do uzyskania oceny, o którą ubiega się uczeń, 
7) uczeń zda egzamin sprawdzający i uzyska wyższą ocenę jeżeli wykaże się 

wiadomościami i umiejętnościami wskazanymi w programie nauczania danego 
przedmiotu i PZO do uzyskania oceny, o którą się ubiega, 

8) na wniosek ucznia lub nauczyciela, egzamin może być przeprowadzony                     
przez innego nauczyciela tego samego przedmiotu,  jeśli jest zatrudniony                        
w szkole. 

2. Dyrektor zespołu szkół wydaje zgodę na egzamin sprawdzający, jeżeli zostały 
spełnione kryteria zawarte w WZO. 

 
Rozdział IV 

Egzamin klasyfikacyjny 

  
§ 149. 
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1. Uczeń  może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć 
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej 
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie                             
lub semestrze, za który przeprowadzona jest klasyfikacja.  

2. W przypadku śródrocznego nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych uczeń może uzupełnić wiedzę poprzez uczęszczanie na dodatkowe 
zajęcia lekcyjne, na warunkach uzgodnionych w formie pisemnej z nauczycielem 
uczącym danego przedmiotu. W przypadku uczniów niepełnoletnich warunki 
uzgadniają   rodzice ucznia. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor zespołu szkół 
na prośbę ucznia lub jego rodziców. Termin egzaminu ustala się z uczniem                  
lub jego rodzicami. 

4. Na wniosek ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności 
nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może 
wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych 
przepisów indywidualny tok nauki. 

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
7. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
8. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń                     
lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych. 

9. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w terminach ustalonych przez 
dyrektora zespołu szkół w oparciu o harmonogram egzaminów.  Uczeń ma 
obowiązek zaznajomić się z  harmonogramem egzaminów klasyfikacyjnych.                                    
W uzasadnionych przypadkach  dla ucznia, który nie może przystąpić                              
do egzaminu w wyznaczonym terminie, dyrektor zespołu szkół może wyznaczyć 
inny termin egzaminu.   

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia 
edukacyjne w obecności, wskazanego przez dyrektora zespołu szkół, nauczyciela 
takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 
obserwatorów – rodzice ucznia. 

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 
zawierający: 
1) imiona i nazwiska nauczycieli,  
2) termin egzaminu,  
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,  
4) wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę.  

13. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach lub wykonaniu zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik                    
do arkusza ocen ucznia. 

14. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe niesklasyfikowanego                    
z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje 
zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej 
lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych. 
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15. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” 
albo „nieklasyfikowana”. 

16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna roczna lub śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
jest ostateczna. 

 
Rozdział V 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności 
 

§ 150. 

1. Uczeń  lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora zespołu szkół,                     
jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych                            
i/lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi 
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, 
nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno - wychowawczych.  

2. Dyrektor zespołu szkół wyraża zgodę na sprawdzian wiadomości i umiejętności 
po zapoznaniu się z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia ucznia z danego 
przedmiotu w bieżącym roku szkolnym oraz po zasięgnięciu opinii u nauczyciela 
prowadzącego, pedagoga szkolnego  i wychowawcy. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych                     
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 
oceny, dyrektor zespołu szkół szkoły komisję, która w przypadku rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości                      
i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną  z danych zajęć edukacyjnych.  

4. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 3, przeprowadza się nie później                                    
niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia. 

5. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 
6. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian wchodzą w przypadku rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
1) dyrektor zespołu szkół albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 

stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących 

takie same zajęcia edukacyjne. 
7. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę                               

lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 
dyrektor zespołu szkół powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same 
zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 
następuje  w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych                           
nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję 
jest ostateczna.   

9. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, 
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4) imię i nazwisko ucznia, 
5) zadania sprawdzające, 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

10. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9, dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą 
informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację                                           
o wykonaniu  przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik                      
do arkusza ocen ucznia. 

11. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu                                
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

 
Rozdział VI 

Egzamin poprawkowy 
  

§ 151. 
 
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.                              
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu  

z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego,                                         
z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych ma formę zadań praktycznych. 
4. Uczeń zdaje egzamin poprawkowy z materiału nauczania realizowanego podczas 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
5. Datę egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor zespołu szkół w terminie                    

do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  
6. O terminie egzaminu poprawkowego uczeń i jego rodzice są informowani                    

za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Termin egzaminu jest dostępny               
jest także na stronie internetowej szkoły i tablicy informacyjnej w szkole. 

7. Egzamin poprawkowy, klasyfikacyjny lub sprawdzający obejmuje materiał 
nauczania realizowany podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

8. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana zarządzeniem dyrektora 
zespołu szkół, w skład której wchodzą: 
1) dyrektor zespołu szkół lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia dydaktyczno - edukacyjne – jako 

egzaminujący, 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia dydaktyczno                       

- edukacyjne – jako członek komisji. 
9. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.                    
W takim przypadku dyrektor zespołu szkół powołuje innego nauczyciela 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 
zawierający: 
1) skład komisji,  
2) termin egzaminu,  
3) pytania egzaminacyjne,  
4) wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.  
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11. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 
informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik                            
do arkusza ocen ucznia. 

12. Dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego jest udostępniana uczniowi 
lub jego rodzicom na ich pisemną prośbę przez dyrektora zespołu szkół                      
w wyznaczonym przez niego miejscu na terenie szkoły. Dokumentacja nie może 
być kopiowana, a jej zapoznanie się odbywa w obecności nauczyciela 
wyznaczonego  przez dyrektora zespołu szkół. 

13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez dyrektora zespołu szkół, nie później niż do końca września. 

14. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza 
klasę. 

15. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden                      
raz  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 
wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 
programowo wyższej. 

 
Rozdział VII 

Ocena zachowania ucznia 

    
§ 152. 

 
1.  Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 
3) dbałość o honor i tradycję szkoły, 
4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali: 
1) wzorowe, 
2) bardzo dobre, 
3) dobre, 
4) poprawne, 
5) nieodpowiednie, 
6) naganne.  

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych 
zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub 
opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

4. W celu ujednolicenia ocen zachowania oraz zwiększenia ich obiektywizmu stosuje 
się w  szkole punktowy system oceniania zachowania uczniów.  

5. Przy ocenianiu nie uwzględnia się poglądów i postaw światopoglądowych 
uczniów.  

6. Punktowy system oceniania obejmuje: 
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1) samoocenę, 
2) ocenę uczniów danej klasy, 
3) ocenę innych nauczycieli. 

7. Uczeń na początku każdego okresu śródrocznego otrzymuje 155 punktów. 
8. Odpowiednia suma punktów uzyskanych przez ucznia przekłada się na ocenę                    

zachowania. 
9. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ucznia ustala wychowawca                                

z uwzględnieniem opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału i ucznia. Ocena 
roczna jest sumą punktów zdobytych w pierwszym i drugim okresie śródrocznym, 
dzieloną przez dwa. Wynik dzielenia zostaje przełożona na oceną, która jest 
odnotowana na świadectwie ukończenia klasy lub szkoły. 

10. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 12. 

11. Wychowawca ma obowiązek poinformować ucznia o proponowanej ocenie                               
zachowania zgodnie z kryteriami zawartymi w statucie. Od oceny końcowej                         
zachowania uczeń i rodzic mają prawo odwołać się od decyzji.  

12. W przypadku stwierdzenia, że śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor zespołu 
szkół powołuje komisję. 

13. W skład komisji, o której mowa w ust. 12, wchodzą: 
1) dyrektor zespołu szkół albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektor zespołu 

szkół – jako przewodniczący komisji, 
2) wychowawca oddziału, 
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, 
4) pedagog szkolny, 
5) psycholog szkolny, 
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
7) przedstawiciel rady rodziców. 

14. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia 
zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego komisji. 

15. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 
2) termin posiedzenia komisji, 
3) imię i nazwisko ucznia, 
4) wynik głosowania, 
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.  

16. Protokół, o którym mowa w ust. 15, stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
17. W szczególnych przypadkach rada pedagogiczna, rada rodziców lub samorząd 

uczniowski mogą wnioskować do wychowawcy o zmianę oceny zachowania. 
18. Uzyskane przez ucznia punkty odnotowywane są w dokumentacji szkolnej                

tj. dzienniku elektronicznym.                     
19. W szczególnych przypadkach np. spowodowania przez ucznia zagrożenia życia i 

zdrowia swojego lub innych osób, wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 
uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, może obniżyć ocenę zachowania 
bez względu na uzyskana przez niego punktów. 

20. Uczniowie uzyskują punkty od dyrektora zespołu szkół, wychowawcy oraz innych 
pracowników szkoły. 
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21. Kryteria przyznawania punktów stosuje się również wobec wychowanków 
internatu, będących uczniami szkoły. Punkty przyznawane są przez 
wychowawców internatu,  a informacja przekazywana wychowawcy klasy. 

22. Oceny wzorowe nie otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej 
otrzymał powyżej 30 punktów ujemnych, a klasyfikacji rocznej powyżej                            
60 punktów ujemnych. 

23. W wyniku klasyfikacji śródrocznej oceny dobry nie uzyskuje uczeń, który otrzymał 
poniżej 150 punktów, a w wyniku klasyfikacji rocznej – poniżej 300. 

24.  Kryteria przyznawania punktów dodatnich za zachowanie uczniów: 
1) za sumienne wywiązywanie się z obowiązków ucznia dotyczące frekwencji:  

a) nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu – za każdy  
miesiąc w semestrze – 5 punktów, łącznie w semestrze – 25 punktów, 

b) pięć spóźnień w semestrze – 5 punktów, 
c) stuprocentowa frekwencja w miesiącu – 10 punktów; 

2) sumienne wypełnianie obowiązków szkolnych – 2 punkty, 
3) przygotowanie się ucznia do zajęć - 2 punkty, 
4) aktywna praca na rzecz klasy – 2 punkty, 
5) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, praca na rzecz szkoły, 

dbałość o jej honor i tradycje:  
a) reprezentowanie szkoły podczas uroczystości publicznych w czasie trwania 

lekcji – 5 punktów, 
b) reprezentowanie szkoły podczas uroczystości publicznych w czasie wolnym  

od zajęć  - 10 punktów, 
c) pomoc w przygotowaniu i udział w imprezach szkolnych – 5 punktów, 
d) reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym – 30 punktów                                

– raz  w semestrze, 
6) udział w: 

a) konkursach przedmiotowych: 
- w  etapie szkolnym: jako uczestnik – 10 punktów, jako laureat                        

– 20 punktów, 
- w etapie międzyszkolnym: jako uczestnik – 20 punktów, jako laureat                 

– 30 punktów, 
- w etapie powiatowym: jako uczestnik – 30 punktów, jako laureat                  

– 50 punktów, 
- w etapie rejonowym: jako uczestnik – 40 punktów, jako laureat                     

– 60 punktów, 
- w etapie wojewódzkim: jako uczestnik – 60 punktów, jako laureat                  

– 80 punktów, 
- w etapie krajowym: jako uczestnik – 80 punktów, jako laureat                        

– 90 punktów, 
- w etapie międzynarodowym: jako uczestnik – 80 punktów,                       

jako laureat – 100 punktów, 
b) zawodach sportowych: 

- w etapie szkolnym jako uczestnik – 5 punktów, 
- w etapie powiatowym jako uczestnik – 10 punktów, 
- w etapie rejonowym jako uczestnik – 15 punktów, 
- w etapie wojewódzkim jako uczestnik – 20 punktów,  

7) systematyczny udział w zajęciach dodatkowych organizowanych w szkole                  
- 10 punktów – raz w okresie śródrocznym, 

8) działalność na rzecz agend szkolnych  – 10 punktów, 
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9) inicjowanie, wspieranie, aktywna pomoc w przeprowadzeniu różnorodnych 
akcji charytatywnych na terenie szkoły i poza szkołą – 10 punktów,  

10) przejawianie pozytywnych postaw wobec uczniów, nauczycieli                                    
oraz pracowników szkoły – 10 punktów, 

11) ubiór galowy podczas uroczystości publicznych – 10 punktów, 
12) promocja szkoły (raz w okresie śródrocznym) – 20 punktów, 
13) Honorowy Krwiodawca (za każde oddanie krwi) – od 5 do 20 punktów, 
14) zarejestrowany dawca szpiku – 30 punktów, 
15) działalność w wolontariacie (raz w okresie śródrocznym) – od 5 do 20 

punktów, 
16) inne pozytywne zachowania lub osiągnięcia – od 5 do 10 punktów. 

25. Kryteria przyznawania punktów ujemnych za zachowanie uczniów: 
1) niewywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

a) nieobecność nieusprawiedliwiona  za każdą godzinę – 1 punkt, 
b) nieterminowe usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach  - 1 punkt,  
c) aroganckie zachowanie – 10 punktów, 

2) nieprzestrzeganie ubioru galowego podczas uroczystości szkolnych                     
– 10 punktów, 

3) brak zmiennego obuwia lub użycie obuwia niewłaściwego – 5 punktów,  
4) niewłaściwe zachowanie podczas zajęć lekcyjnych:  

a) przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć – 5 punktów, 
b) niewykonywanie poleceń nauczyciela – 10 punktów, 
c) korzystanie z telefonu komórkowego i innych multimediów bez pozwolenia 

nauczyciela – 10 punktów, 
d) zaśmiecanie sal lekcyjnych – 5 punktów, 
e) wprowadzanie w błąd nauczyciela – 10 punktów, 

5) niewłaściwe zachowanie podczas przerw, wyjść lub wyjazdów pozaszkolnych: 
a) niewykonywanie poleceń nauczyciela dyżurującego oraz innych 

pracowników szkoły – 10 punktów, 
b) niewykonywanie poleceń opiekunów wycieczek – 10 punków, 
c) samowolne opuszczanie terenu szkoły – 5 punktów,  

6) posiadanie lub spożywanie alkoholu lub innych niedozwolonych środków 
psychotropowych i odurzających oraz dopalaczy oraz przebywanie pod ich 
wpływem na terenie szkoły i internatu oraz podczas wycieczek, a także innych 
uroczystości publicznych - 40 punków, 

7) używanie na terenie szkoły środków pirotechnicznych, chemicznych i innych 
środków niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i życiu człowieka                           
– 40 punktów, 

8) fałszywe powiadomienie o zagrożeniu osób lub obiektu szkoły -  40 punktów, 
9) wniesienie na teren szkoły przedmiotów i materiałów w stanie stałym, ciekłym      

lub gazowym, które zagrażają bezpieczeństwu osób lub obiektu szkoły                      
– 20 punktów, 

10) palenie papierosów i e-papierosów na terenie szkoły i jej otoczeniu                                  
-   20 punktów, 

11) dokonanie przestępstwa polegającego na: 
a) udziale w bójce lub pobiciu – 50 punktów, 
b) wymuszeniu rozbójniczemu – 50 punktów, 
c) stosowaniu groźby karalnej – 50 punktów, 
d) stosowaniu przemocy fizycznej, słownej lub bez słów lub kontaktu 

fizycznego – 50 punktów, 
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e) niszczeniu mienia szkolnego – 50 punktów, 
f) kradzieży prywatnej oraz mienia szkolnego  - 50 punktów,  
g) fałszowaniu dokumentów szkolnych poprzez: 

- dopisywanie ocen w dzienniku – 50 punktów, 
- podrabianie lub przerabianie zaświadczeń lekarskich                           

lub usprawiedliwień  rodziców – 50 punktów, 
- podrabianie podpisów na dokumentach szkolnych – 50 punktów, 

h) dopuszczenie się czynów przeciwko wolności seksualnej                                  
i obyczajowości  w szkole – 50 punktów, 

i) stosowanie cyberprzemocy – 50 punktów, 
12) niestosowanie się do regulaminów pracowni i przepisów bezpieczeństwa                        

i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych w szkole  -  10 punktów, 
13) stosowanie niedozwolonych form pomocy podczas egzaminów, testów, 

sprawdzianów i klasówek – 10 punktów, 
14) eksponowanie symboliki związanej z substancjami psychoaktywnymi                         

oraz obraźliwych napisów w języku polskim lub obcym  - 5 punktów, 
15) inne negatywne zachowania – od 5 do 10 punktów.   

26.  Za otrzymane punkty ujemne stosuje się następującą skalę ocen                                   
zachowania: 

1) do 20 punktów - zachowanie naganne, 
2) od 21 punktów do 100 punktów - zachowanie nieodpowiednie, 
3) od 101 punktów do - 154 punktów – zachowanie poprawne, 
4) od 155 punktów do 200 punktów – zachowanie dobre, 
5) od 201 punktów do 250 punktów – zachowanie bardzo dobre, 
6) powyżej 251 punktów  - zachowanie wzorowe. 

 
Rozdział VIII  

Przedmiotowe zasady oceniania 

 
§ 153. 

 
1. PZO opracowują nauczyciele uczący tego samego lub zbliżonych przedmiotów                    

na podstawie WZO.  
2. Nauczyciel jest zobowiązany do przedłożenia dyrektorowi zespołu szkół w formie 

pisemnej  PZO w ustalonym terminie, nie później niż do końca września, celem 
stwierdzenia ich zgodności z WZO. 

3. PZO obejmują szczegółowe kryteria oceniania w zakresie: 
1) wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny z uwzględnieniem poziomu 

wiadomości i umiejętności, 
2) wykorzystania wiedzy w praktyce, 
3) komunikowania treści przedmiotowych, 
4) twórczego myślenia i poszukiwania oraz innych aktywności, które uczeń 

podejmuje dobrowolnie, zgodnie z poziomem swojego zaangażowania 
w realizację zajęć edukacyjnych, 

5) wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny klasyfikacyjne roczne                            
i śródroczne, 

6) sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
7) ustalania warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane roczne 

oceny klasyfikacyjne związane ze specyfiką przedmiotu, 
8) sposobów ustalania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, 
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9) kontraktów z uczniami.   

 
Dział XIII 

Ceremoniał szkoły 
  

§ 154. 
Tradycja szkoły 

 
1. Patronem szkoły jest ksiądz Stanisław Staszic.  
2. Szkoła posiada sztandar, hymn i godło.   
3. Sztandar używany jest podczas ważnych uroczystości szkolnych i publicznych.   
4. Zasady używania sztandaru w szkole: 

1) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy składający się z trzech osób            
pod kierunkiem wyznaczonych przez dyrektora zespołu szkół nauczycieli;  

2) uczestnictwo w poczcie sztandarowym jest honorową funkcją uczniowską                   
w szkole.  

5. Jako tradycję szkolną przyjmuje się: 
1) organizowanie konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły wśród uczniów klas 

pierwszych, 
2) organizowanie Dnia Patrona Szkoły, który jest jednocześnie dniem promocji 

szkoły w lokalnym środowisku,   
3) organizowanie Dnia Otwartej Szkoły, 
4) organizowanie Dnia Górnika. 

6. W dni świąt szkolnych i państwowych uczniów obowiązuje ubiór galowy. 
 

§ 155. 
Sztandar szkoły, hymn szkoły i godło (logo) szkoły 

 
1. Szkoła posiada swój sztandar, który: 

1) składa się z dwustronnego płatu jednobarwnej tkaniny. Płat zamocowany jest                 
do drzewca. Drzewiec wieńczy głowica w postaci wizerunku orła. Do tulei 
głowicy przywiązana jest kokarda z długimi końcami wstęgi, 

2) strona główna płatu ma barwę cynobrową w centrum, której wyhaftowany jest 
srebrny orzeł według wzoru z 1927 r., ze złotymi szponami, takim samym 
dziobem i koroną. Poza godłem państwowym na tej stronie płatu nie ma 
żadnych napisów ani ozdób, 

3) strona odwrotna płatu jest biała. Na jej środku przedstawiony został w owalu 
portret patrona szkoły wykonany w kolorze sepia o odpowiednio 
zróżnicowanych odcieniach, przy zastosowaniu haftu o ściegu malarskim. 
Portret ujęty jest w wąską złotą ramkę ozdobioną gałązkami laurowymi                      
i kartuszem. Wszystkie elementy wyhaftowane są złotym szychem. Wzdłuż 
górnego skraju płatu rozmieszczona jest nazwa szkoły i jej siedziba, natomiast 
przy krawędzi dolnej imię patrona. Obie części inskrypcji są ze sobą 
powiązane stylizowanymi listewkami ustawionymi przy pionowych 
krawędziach płatu, 

4) płat sztandaru wykonany jest z rypsu jedwabnego o wymiarach 100 x 100 cm 
płat obszyty jest z trzech brzegów złotą frędzlą, natomiast brzeg czwarty 
zaopatrzony jest w 11 kołków metalowych, służących do przytwierdzenia                 
go do drzewca, 
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5) kokardę sztandaru stanowi dwuwarstwowa biało-czerwona wstęga                            
o szerokości  6 cm, która przywiązana jest do głowicy sztandaru w formie 
motyla. Końce tej wstęgi są opuszczone ku dołowi i sięgają dolnego skraju 
płata sztandarowego. Są one u dołu obszyte złotą frędzlą. 

6) drzewiec wykonany jest z drewna brzozowego o średnicy 4 cm, jasno 
lakierowanego. Jest ono dwuczęściowe opatrzone złączem metalowym. 
Część górna posiada koliste zaczepy wraz z mosiężnym prętem przez nie 
przeciągniętym. Wieńczy ją głowica w formie orła. Koniec dolnej drugiej części 
posiada metalowy trzewik, 

7) głowica składa się z orła, podstawy i tulei. Orzeł ujęty jest w momencie zrywu               
do lotu w formie przestrzennej, wykonany z mosiądzu srebrnego 
oksydowanego. Spoczywa on na podstawie mającej charakter cokoliku. Na jej 
czołowej stronie wygrawerowane są cyfry szkoły i jej siedziba. Przy pomocy 
metalowej tulei głowica jest umocowana do drzewca, 

8) szarfa pocztu sztandarowego jest dwuwarstwowa o barwach narodowych                         
z połączonymi dołem końcami zdobnymi złotym chwastem o szerokości                     
10 cm. 

2. Szkoła posiada swój hymn, którego tekst brzmi następująco:  
Kochana Szkoło - nasza Szkoło, 
Kuźnico młodych serc i dusz! 
To Ty kształtujesz naszą młodość, 
Obywatelskich uczysz cnót. 
 
Będziemy wszyscy tak jak Staszic 
Służyć Ojczyźnie, godnie żyć. 
I święty Sztandar Szkoły naszej 
Zawsze szanować, strzec i czcić. 
 
Wcielimy w życie ideały, 
Zdobyte  Szkoło w murach Twych. 
Będziemy żyli, pracowali 
Tak, by nie przynieść wstydu Ci. 
 
Będziemy wszyscy tak jak Staszic 
Służyć Ojczyźnie, godnie żyć. 
I święty Sztandar Szkoły naszej 
Zawsze szanować, strzec i czcić. 

 
3. Szkoła posiada swoje godło (logo) w kształcie koła, w centrum którego znajduje 

się popiersie ks. Stanisława Staszica, pod którym znajdują się elementy 
graficzne: 5/12 części koła zębatego w kolorze ciemnoszarym, skrzyżowanych 
narzędzi górniczych (żelazka i perlika w kolorze białym umieszczonym w dolnej 
części koła zębatego oraz nawierzchni jezdni w kolorze granatowym). Na 
wewnętrznym obwodzie koła umieszczony jest napis „Zespół Szkół 
Energetycznych  i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie”. 

4. W szkole funkcjonuje ceremoniał szkolny stanowiący odrębny dokument. 
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Dział XIV 

Postanowienia końcowe 
 

§ 156. 
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.  
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy. 
 

§ 157. 
1. Zmiany w statucie  szkoły  dokonywane mogą być z inicjatywy:  

1) dyrektor zespołu szkół jako przewodniczącego rady pedagogicznej; 
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 
3) organu prowadzącego szkołę; 
4) rady rodziców;  
5) co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

2. Rada pedagogiczna uchwala zmiany statutu szkoły i jego nowelizacje. 


