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Rozdział I 

POSTANOWIENIA ZAŁOŻYCIELSKIE 

§ 1 

1. Z dniem 1 września 1996 roku na mocy aktu WKO-014-1/MR/96 Kuratora Oświaty w 

Lublinie tworzy się Zespół Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie, ulica 

Piłsudskiego 81.  

§ 2 

1. Zespół Szkół, zwany dalej Szkołą posiada status szkoły publicznej. 

2. Zespół Szkół jest zakładem budżetowym. Uchwałą Rady Powiatu od 1.01.2011r. zostaje 

przekształcony w jednostkę budżetową.  

§ 3 

1. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Powiat Lubelski. 

2. Nadzór  pedagogiczny nad Zespołem Szkół  sprawuje Lubelski Kurator Oświaty. 

§ 4 

1. W ramach Zespołu Szkół  działają  następujące szkoły, których nazwy podaje się w ich 

pełnym brzmieniu: 

1) Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie, 

2) Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w 

Bychawie 

3) Technikum nr 2 w Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie 

§ 5 

1. W Liceum Ogólnokształcącym realizuje się podstawę programową o trzyletnim cyklu 

kształcenia na podbudowie gimnazjum z określeniem od dwóch do czterech przedmiotów 

realizowanych w zakresie rozszerzonym. 

2. W Technikum nr 2 realizuje się podstawę programową o czteroletnim cyklu kształcenia 

na podbudowie gimnazjum z określeniem dwóch przedmiotów realizowanych w zakresie 

rozszerzonym. 

 § 6 

1. Dobór przedmiotów dla danego oddziału realizowanych w zakresie rozszerzonym w 

poszczególnych latach może ulegać zmianom w zależności od potrzeb rynku pracy oraz 

tendencji w rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być wprowadzane na podstawie decyzji 

Dyrektora po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej w porozumieniu z 

organem sprawującym nadzór pedagogiczny, prowadzącym Szkołę oraz powiatowym 

urzędem pracy w oparciu o obowiązującą dokumentację programową (ramowe plany 

nauczania). 
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Rozdział II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 7 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz aktach 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do: 

a) uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, 

b) zdania egzaminu maturalnego; 

2) stymuluje uczniów do wszechstronnego rozwoju zarówno naukowego jak i moralnego 

oraz do wzbogacania inteligencji emocjonalnej; 

3) uczy planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz 

większej odpowiedzialności, skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, 

prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, 

efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi 

międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego 

działania na gruncie zachowania obowiązujących norm, odnoszenia do praktyki 

zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków; 

4) wyzwala uczniowskie postawy twórcze i refleksje nad własnymi działaniami; 

5) umożliwia poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych 

źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologiami informacyjnymi; 

6) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu; 

7) przygotowuje do życia w zintegrowanej Europie; 

8) przygotowuje do życia w warunkach społeczeństwa obywatelskiego, kultywowania 

tradycji, szanowania kultury i języka polskiego; 

9) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Szkoły; 

10) wspiera działania rodziny w zakresie procesu wychowania; 

11) zapobiega patologiom życia codziennego oraz wynikającym z rozwoju 

cywilizacyjnego i chroni uczniów przed ich zgubnym wpływem w miarę swoich 

możliwości; 

12) zapewnia bezpieczne warunki pracy i nauki; 

13) przeciwdziała agresji i przemocy wśród uczniów; 

14) zapewnia opiekę i wychowanie młodzieży z zagranicy i z kraju w okresie kształcenia 

się poza miejscem stałego zamieszkania, zwłaszcza pochodzących z krajów na wschód 

od Polski; 

15) umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży spoza granic Polski przez 

uzupełnienie wiedzy ze wszystkich przedmiotów, a szczególnie z literatury i 

gramatyki polskiej, historii, wiedzy o kulturze polskiej i europejskiej w oparciu o 

pomoc w nauce i własny program edukacyjno-wychowawczy; 

16) umożliwia nauczanie języka polskiego jako obcego i języka polskiego dodatkowego, 

17) szkoła stwarza możliwości pobierania nauki młodzieży niepełnosprawnej, 

niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym zgodnie z 

indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. 

2. Szkoła realizuje własny program wychowawczy, którego głównymi celami są: 

1) kształtowanie postawy moralnej ucznia 

2) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych 

3) kształtowanie szacunku dla tradycji i historii 

4) kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowania dla dziedzictwa 
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narodowego 

5) rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym światem 

3. Szkoła realizuje własny program profilaktyki, którego celami są: 

1) zapobieganie pojawieniu się problemów związanych z  zachowaniami 

dysfunkcjonalnymi, 

2) promocja zdrowia – pokazywanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji 

osobistych bez stosowania środków psychoaktywnych wraz z kształtowaniem 

świadomych wzorców konsumpcyjnych, 

3) poprawa samooceny w celu ogólnego zapobiegania zaburzeniom w zachowaniu, 

4) uwrażliwianie na drugiego człowieka, na jego odmienność, 

5) kształtowanie umiejętności interpersonalnych, a zwłaszcza samoświadomości, 

samodyscypliny oraz rozwijanie umiejętności empatycznych, asertywności, 

współpracy, rozwiązywania konfliktów 

6) działania ukierunkowane na uczenie się konstruktywnego radzenia sobie z 

istniejącymi problemami 

7) wskazanie możliwości korzystania z pomocy w sytuacjach jej wymagających 

8) stworzenie uczniom warunków do wykonywania projektów edukacyjnych związanych 

z treściami i działaniami o charakterze profilaktycznym 

4. Szkoła organizuje opiekę i pomoc uczniom w zależności od ich potrzeb, szczególną troską 

otacza uczniów niepełnosprawnych. Współdziała z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną w tym zakresie. 

5. Szkoła rozwija zainteresowania uczniów poprzez umożliwienie udziału w konkursach, 

zawodach, wymianie międzynarodowej, kołach zainteresowań, organizacjach 

młodzieżowych. 

6. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

 

  



 ~ 5 ~ 

Sposób realizacji celów i zadań 

§ 8 

1.Szkoła realizuje swoje cele i zadania w szczególności poprzez: 

1) stwarzanie uczniom warunków do pełnego rozwoju umysłowego, moralnego, 

emocjonalnego i fizycznego, w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami 

psychofizycznymi przy poszanowaniu ich godności osobistej oraz wolności 

światopoglądowej i wyznaniowej; w realizacji tegoż Szkoła respektuje zasady nauk 

pedagogicznych i psychologicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania 

wynikające z przyjętych przez Polskę umów i deklaracji; 

2) umożliwianie zdobywania rzetelnej wiedzy na poziomie pozwalającym na 

kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia; 

3) rozwijanie u uczniów umiejętności rozumienia, a nie tylko pamięciowego 

opanowywania przekazywanych treści; 

4) działalność wychowawczo-profilaktyczną i reagowanie na nieprawidłowości w 

środowisku ucznia zgodnie z przepisami prawa, Programem Wychowawczym Szkoły 

i Programem Profilaktyki Szkoły oraz współpracę z instytucjami ładu i porządku; 

5) umożliwianie nauki osobom niepełnosprawnym, stwarzając warunki nauki 

odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych a w szczególnych przypadkach 

prowadzi się nauczanie indywidualne w domu ucznia oraz zajęcia rewalidacyjne;  

6) zapewnienie właściwego korzystania z pomieszczeń  szkolnych; 

7) współpracę ze środowiskiem pozaszkolnym; 

8) dostosowanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy; 

9) stworzenie warunków bezpiecznego korzystania z usług Internetu poprzez 

zainstalowanie i aktualizację oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do 

treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego 

uczniów. 

10) wypożyczenie kompletu podręczników uczniom klas pierwszych gimnazjum 

 

§ 9 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych 

i pozalekcyjnych zgodnie z obowiązującymi ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i 

higieny pracy i nauki. 

2. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły oraz w 

trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę regulują odrębne przepisy. 

3. W celu zapewnienia pełnej opieki nad uczniami ustala się tygodniowy harmonogram 

dyżurów nauczycielskich w pomieszczeniach ogólnodostępnych Szkoły w czasie 

wszystkich przerw śródlekcyjnych. 

4. Zasady korzystania ze szkolnych obiektów — w tym sportowych — ujęte są w 

regulaminach pracowni i pomieszczeń. 

5. Zasady wypożyczania i korzystania z podręczników reguluje odrębny regulamin 

znajdujący się w dokumentacji szkolnej 
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§ 10 

1. Szkoła umożliwia naukę religii poprzez umieszczenie jej w tygodniowym rozkładzie zajęć 

lekcyjnych uczniów w wymiarze wynikającym z odrębnych przepisów lub uzgodnionym 

z właściwym organem na dany rok szkolny. 

W szkole organizuje się, w ramach planu zajęć szkolnych, naukę religii według następujących 

zasad: 

1) na życzenie  rodziców (opiekunów prawnych), bądź samych uczniów;  

2) po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii i etyki decydują sami 

uczniowie.  

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

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

zmienione przez zainteresowanych. 

§ 11 

1. Szkoła prowadzi pełną dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej, w szczególności: 

a) księgę uczniów, 

b) dzienniki zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz dodatkowych wynikających z 

art.42 ust.2 pkt. 2 

c) arkusze ocen, 

d) księgę arkuszy ocen, 

e) dzienniki zajęć wychowawczych w internacie. 

7. Dokumentację prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Programy dopuszcza do użytku dyrektor na wniosek nauczyciela lub nauczycieli po 

zasięgnięciu opinii RP. Programy używane w szkole stanowią szkolny zestaw programów 

nauczania. 

9. Zestaw programów nauczania i podręczników obowiązuje cały cykl kształcenia. 

10. Dyrektor podaje zestaw programów nauczania do publicznej wiadomości w terminach 

określonych przez odpowiednie rozporządzenie. 

11. Zmiana w zestawach programów i podręczników nie może nastąpić w trakcie roku 

szkolnego. 

§ 12 

1. Program wychowawczy Zespołu Szkół i szkolny program profilaktyki uchwala Rada 

Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Samorządu 

Uczniowskiego, powyższe programy są wspólne dla wszystkich szkół w Zespole Szkół. 

2.  Zespół Szkół uwzględniając obowiązujące przepisy prawa oraz programy, o których 

mowa w ust. 1 realizuje w toku swego funkcjonowania następujące zasady: 

a) wychowanie i kształcenie powinno stanowić w pracy Zespołu Szkół integralną 

całość, 

b) podmiotem wychowania jest uczeń, a punktem wyjścia procesu wychowawczego 

potrzeby rozwojowe ucznia, 

c) stwarzanie warunków do współpracy całego zespołu nauczycieli i integracji 

środowiska wychowawczego, 

d) pozyskiwanie do współtworzenia atmosfery wychowawczej organizacji 

młodzieżowych. 
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Rozdział III 

ORGANY SZKOŁY 

§ 13 

1.Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 

Dyrektor Szkoły 

§ 14 

1. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem jednostki budżetowej dla zatrudnionych w Szkole 

nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych i tym samym realizuje zadania 

zawarte w ustawach Karta nauczyciela i Kodeks pracy.  

2. Do wyłącznych kompetencji Dyrektora Szkoły należy: 

1) kierowanie Szkołą i reprezentowanie jej na zewnątrz; 

2) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły; 

3) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Szkoły; 

4) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród, wyróżnień; 

5) realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli i z uzyskaniem przez nich  

kolejnych stopni awansu zawodowego; 

6) powierzanie stanowisk kierowniczych w szkole i odwoływanie z nich;  

7) zatwierdzanie planu finansowego środków specjalnych; 

8) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej; 

9) wstrzymywanie wykonania uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami 

prawa i niezwłoczne poinformowanie o tym  fakcie organu prowadzącego i organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny. 

3. Do zadań Dyrektora Szkoły należy również w szczególności: 

1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych Szkoły; 

2) odpowiedzialność za dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły; 

3) współpraca z organem prowadzącym; 

4) przedkładanie do zatwierdzenia na Radzie Pedagogicznej projektów planów pracy 

Szkoły, kierowanie ich realizacją, składanie Radzie Pedagogicznej okresowych 

sprawozdań z ich realizacji, udzielanie informacji o działalności dydaktyczno-

wychowawczej Szkoły Radzie Rodziców; 

5) ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizacji pracy Szkoły, w tym 

zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

6) przydzielanie poszczególnym nauczycielom obowiązków dydaktyczno-

wychowawczych, funkcji wychowawcy, nadzór nad realizacją projektów 

edukacyjnych; 

7) przedkładanie Radzie Pedagogicznej — w celu podjęcia uchwały — projektów 

innowacji i eksperymentów pedagogicznych;  
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8) dopuszczenie zestawu programów nauczania, po zaopiniowaniu go przez Radę 

Pedagogiczną ; 

9) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i 

promocji uczniów; 

10) współpraca z Samorządem Uczniowskim; 

11) sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego i administracyjnego; 

12) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły, przenoszenia 

ich do innych klas lub oddziałów; 

13) egzekwowanie przestrzegania regulaminu na obowiązujących stanowiskach Szkoły; 

14) zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu 

zawodowym; 

15) określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracownika zgodnie z przepisami 

Kodeksu pracy;  

16) opracowywanie i realizowanie planu finansowego Szkoły, stosownie do przepisów 

określających zasady gospodarki finansowej Szkoły, oraz przedstawianie projektu do 

zaopiniowania Radzie Pedagogicznej; 

17) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym 

przez Radę Pedagogiczną  i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe 

wykorzystanie (w tym administrowanie zakładowym funduszem świadczeń 

socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem); 

18) organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły; 

19) organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny; 

20) organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnienie 

odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki; 

21) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-

remontowych; 

22) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego;  

23) przedstawianie  Radzie Pedagogicznej co najmniej dwa razy w roku szkolnym 

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacji o działalności Szkoły; 

24) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 

25) przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej w wybranych obszarach i wykorzystywanie 

jej wyników do doskonalenia jakości pracy szkoły. 

4. Dyrektor Szkoły zgodnie rozporządzeniem z dnia 5. X. 2010 r. ustala – po zasięgnięciu 

opinii RP- na dany rok szkolny harmonogram dodatkowych dni wolnych od zajęć 

lekcyjnych oraz zapoznaje z nim rodziców i uczniów. 

5. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Szkoły, Dyrektor Szkoły powołuje 

szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa 

zadania członków komisji. Kandydaci do Liceum są kwalifikowani na podstawie zgłoszeń 

dokonanych drogą elektroniczną. 

6. Dyrektor Szkoły:  

1) decyduje o przyjęciu uczniów do klas programowo wyższych; 

2) decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej;  

3) wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe;  

7. Na wniosek lub za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, 

Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno-

pedagogicznej może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki. Odmowa 

następuje w drodze decyzji. 
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7. Dyrektor Szkoły: 

1) zatwierdza indywidualny program lub tok nauki; 

2) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wyznacza lub zatrudnia spoza Szkoły 

nauczyciela-opiekuna i ustala zakres jego obowiązków (w tym tygodniową liczbę 

godzin konsultacji). 

8. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzje (w uzasadnionych przypadkach) o zwolnieniu ucznia 

na czas określony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję podejmuje na podstawie 

opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza.  

9. Dyrektor Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej podjętej po zasięgnięciu 

opinii Samorządu Uczniowskiego może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach 

określonych w Statucie (stosuje się postanowienia rozdz. VII § 63-67 ).  

10. Dyrektor Szkoły opracowuje arkusz organizacyjny Szkoły, w którym dokonuje podziału 

godzin na poszczególne przedmioty i zajęcia. 

11. Dyrektor Szkoły sprawuje obowiązki Przewodniczącego Szkolnego Zespołu 

Egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.  

12. Dyrektor Szkoły uprawniony jest do zobowiązania nauczyciela do wykonywania w czasie 

ferii czynności określonych odrębnymi przepisami.  

13. Dyrektor Szkoły udziela urlopów  zgodnie z zasadami określonymi dla kierownika 

zakładu pracy regulowanymi właściwymi przepisami. 

14. Dyrektor Szkoły wyraża zgodę na podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i 

organizacje lub odmawia jej udzielenia, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej. 

15. Dyrektor Szkoły odpowiada za zapewnienie nauczycielom bieżącej informacji o 

aktualnych problemach oświatowych i obowiązujących przepisach prawnych. 

16. Dyrektor Szkoły współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk pedagogicznych. 

Rada Pedagogiczna 

§ 15 

1. W Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego działa Rada Pedagogiczna, która jest 

kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących 

kształcenia, wychowania i opieki. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z przyjętym 

regulaminem. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.  

5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane: 

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego; 

2) w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i 

promowania uczniów; 

3) w miarę bieżących potrzeb.  

6. Zebrania mogą być organizowane: 

1) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny;  

2) z inicjatywy organu prowadzącego Szkołę;  

3) z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 
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7. Przewodniczący:  

1) prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej; 

2) jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z regulaminem Rady (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem). 

8. W przypadku zaistnienia konieczności zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w trybie 

nadzwyczajnym, postanowień ust. 7 pkt. 2 nie stosuje się. 

9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzanie planów pracy Szkoły ( 

przygotowywanie projektów); 

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

Szkole; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 

10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza: 

a. tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

b. istnienie zawodów, specjalizacji, innowacji, specjalności, profili i przedmiotów 

realizowanych w zakresie rozszerzonym; 

2) zestaw programów nauczania przed dopuszczeniem go przez Dyrektora Szkoły do 

użytku; 

3) projekt planu finansowego Szkoły; 

4) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

5) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i 

zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

6) może wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą z wnioskami 

o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, jej Dyrektora lub innego 

pracownika zatrudnionego w Szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący; 

7) może występować z wnioskiem do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji 

kierowniczej; 

8) wnioskuje wspólnie z przedstawicielami rodziców i uczniów do organu prowadzącego 

o nadanie imienia szkole lub zmianie imienia Zespołowi.  

11. W ramach Rady Pedagogicznej mogą działać różne zespoły i komisje stałe lub tworzone 

w zależności od potrzeb.  

12. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

13. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.  

14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane i poufne. 

15. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły i uchwala Statut Szkoły lub jego 

zmiany. 
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Rada Rodziców 

§ 16 

1. W Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie działa Rada Rodziców 

stanowiąca reprezentację rodziców wszystkich uczniów. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

Statutem Szkoły. 

5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny oraz organu prowadzącego szkołę z wnioskami i 

opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  

a) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o 

charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 

nauczycieli; 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia Szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;  

4) W celu wspierania działalności statutowej Rada Rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

7. Zadania Rady Rodziców: 

1) pobudzanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i 

zadań; 

2) zapewnienie współdziałania z innymi organami Szkoły — rzeczywistego wpływu, a w 

tym: 

a) znajomości zadań dydaktyczno-wychowawczych w Szkole i w klasie; 

b) Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Szkolnego Programu 

Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki; 

c) uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci; 

d) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły. 

Samorząd Uczniowski 

§ 17 

1. W Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie działa Samorząd 

Uczniowski, zwany dalej Samorządem. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Organy Samorządu są jedynymi 

reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

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

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach Szkoły. 
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Działalność innych podmiotów w Szkole 

§ 18 

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

organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i 

wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.  

2. Działalność podmiotów, o których mowa w ust. 1, nie może kolidować z zajęciami 

edukacyjnymi, wychowawczymi i opiekuńczymi. 

3. W szkole działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która jest organizatorem imprez kulturalno-

oświatowych.  

§ 19 

1. W Szkole mogą działać pracownicze związki zawodowe. 
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Rozdział IV 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY 

ORAZ SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI 

Współpraca nauczycieli i rodziców 

§ 20 

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

młodzieży.  

2. W celu zapewnienia rodzicom prawa i możliwości współdecydowania o kształceniu i 

wychowaniu ich dzieci, mają oni prawo do: 

1) zapoznania się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Szkolnym Programem 

Wychowawczym i Programem Profilaktyki Szkoły oraz współtworzenia tych 

dokumentów; informacje te przekazują rodzicom wychowawcy klas na początku roku 

szkolnego; 

2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów i przyczyn trudności 

w nauce ich dzieci; w tym celu każdy z nauczycieli raz w miesiącu pełni w Szkole 

dyżur według ustalonego harmonogramu; ponadto wychowawca ma prawo wezwać 

rodziców do Szkoły, a rodzice — prawo do konsultacji z wychowawcą lub 

nauczycielem uczącym w danej klasie, o ile zaistnieje taka potrzeba. 

3. Szkoła organizuje nie rzadziej niż raz na kwartał spotkania rodziców w celu wymiany 

informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze oraz sprawy zawarte w ust. 2 pkt 1-2. 

 

Współdziałanie organów szkoły 

§ 21 

1) Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny; plany działania winny być 

sporządzone do końca września. 

2) Wymiana informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych lub planowanych 

działaniach i decyzjach powinna odbywać się na bieżąco za pośrednictwem Dyrektora 

Szkoły lub bezpośrednio na piśmie pomiędzy tymi organami; można w tym celu używać 

tablicy ogłoszeń lub książki zarządzeń. 

3) Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu 

wymiany informacji czy poglądów oraz zasięgnięcia opinii. 

4) 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. 
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Spory i konflikty 

§ 22 

1. Szkoła umożliwia pracownikom i uczniom rozwiązywanie sytuacji konfliktowych 

wewnątrz szkoły: 

1) konflikt między Dyrektorem Szkoły a Radą Pedagogiczna rozstrzyga organ 

nadzorujący Szkołę; 

2) konflikt między Dyrektorem Szkoły a Radą Rodziców rozstrzyga organ prowadzący 

Szkołę; 

3) konflikt między Samorządem Uczniowskim a Radą Pedagogiczną lub nauczycielem 

rozstrzyga Dyrektor Szkoły; 

4) od decyzji Dyrektora, w zależności od rodzaju sprawy, strony konfliktu maja prawo 

odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego; 

5) w sytuacjach konfliktowych strony mogą posłużyć się Statutem, jako aktem prawnym. 

§ 23 

1. Wszystkie sprawy sporne, które nie zostały ujęte w niniejszym Statucie rozstrzyga 

jednoosobowo Dyrektor Szkoły z możliwością powoływania różnych zespołów 

konsultacyjnych w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne. 

 

Wpływ uczniów i rodziców na dobór nauczyciela lub wychowawcy 

§ 24 

1. Uczniowie i rodzice, w miarę możliwości organizacyjnych Szkoły, mogą mieć wpływ na 

dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu Dyrektor Szkoły powierzy bądź powierzył 

zadania wychowawcy. 

2. Uczniowie i rodzice, w miarę możliwości organizacyjnych Szkoły, mogą mieć również 

wpływ na dobór bądź zmianę nauczyciela prowadzącego określone zajęcia edukacyjne. 

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala się następujący tryb postępowania: 

1) z wnioskiem popartym przez co najmniej ¾ ogółu rodziców danej społeczności 

klasowej może wystąpić na piśmie do Dyrektora Szkoły samorząd klasowy lub 

klasowa rada rodziców; 

2) Dyrektor jest zobowiązany do zorganizowania zebrania rodziców danej 

społeczności klasowej w ciągu 2 tygodni od daty wpłynięcia wniosku; 

3) Dyrektor może przychylić się do wniosku w ciągu 14 dni od daty zebrania, o ile 

uzna zasadność argumentów; 

4) decyzja Dyrektora w tej sprawie jest ostateczna.  
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Rozdział V 

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA 

§ 25  

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają szczegółowo przepisy dotyczące 

organizacji roku szkolnego. 

§ 26  

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzone w 

systemie klasowo- lekcyjnym.  

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, 

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

 

§ 27 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w 

jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnie z odpowiednim ramowym 

planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, 

dopuszczonych do użytku szkolnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Szkoła tworzy oddziały z innowacją pedagogiczną. Kierunek innowacji uwzględnia 

aktualne potrzeby kształcenia i rynku pracy. 

 

§ 28  

1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki 

i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad wynikających w sprawie ramowych planów 

nauczania oraz zgody organu prowadzącego szkołę. 

§ 29  

1. Podział na grupy jest obowiązkowy na: 

1) zajęciach języków obcych, informatyki/technologii informacyjnej w oddziałach, a w 

przypadku języków obcych także w zespołach międzyoddziałowych, liczących więcej 

niż 24 uczniów; 

2) nie więcej niż połowie obowiązujących zajęć edukacyjnych kształcenia ogólnego, dla 

których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w 

tym laboratoryjnych- w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów. 

3) W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 30 uczniów lub nie 

więcej niż 24 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust.1, podziału na grupy 

można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

4) Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach od 12 do 26 uczniów, z 

tym, że w trzyletnim liceum ogólnokształcącym- oddzielnie dla dziewcząt i chłopców; 

dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, 

grup między klasowych. Zajęcia na krytej pływalni mogą odbywać się w grupach 

liczących maksymalnie 15 uczniów. 

5) W klasach gimnazjum, kontynuujących naukę języka obcego, podziału na grupy 

dokonuję się ze względu na zaawansowanie niezależnie od liczby uczniów- zgodnie z 

podstawą programową z dnia 23.XII 2008r. ( obowiązująca od 1.09.2009r.); 
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6) W klasach liceum ogólnokształcącego, kontynuujących naukę języka obcego, podziału 

na grupy dokonuje się ze względu na zaawansowanie , przy czym możliwe jest 

tworzenie zespołów międzyoddziałowych – zgodnie z podstawą programową  z dnia 

23.XII. 2008 ( obowiązująca od 1.09.2012 r.). 

 

§ 30 

1. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 

ustalonym przez Dyrektora Szkoły, stosownie do posiadanych środków finansowych. 

2. Szkoła może, o ile to nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami, prowadzić naukę 

dodatkowych przedmiotów i zajęć wyrównawczych, przy czym: 

1) zajęcia te mogą być opłacane przez rodziców lub z innych źródeł; 

2) zajęcia te są prowadzone według odrębnego planu; 

3. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie: zajęć 

rozwijających uzdolnienia uczniów, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów 

mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, 

wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, zajęć specjalistycznych, 

zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, porad i konsultacji. 

4. Uczniowie gimnazjum realizują wybrane projekty edukacyjne, przy czym uczestnictwo 

jest warunkiem ukończenia gimnazjum.  
a) Projekt edukacyjny jest realizowany  przez zespół uczniów pod opieką 

nauczyciela i obejmuje:  

 wybór tematu edukacyjnego,  

 określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji, 

 wykonywanie zaplanowanych działań, 

 publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego i 

podsumowanie.  

5. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te 

treści. 

6. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania 

zachowania w ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym. 

 

§ 31 

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

pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między 

Dyrektorem Szkoły lub — za jego zgodą — między poszczególnymi nauczycielami a 

zakładem kształcenia lub szkołą wyższą. 
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Pomieszczenia szkolne 

§ 32  

1. Do realizacji celów statutowych Szkoła posiada: 

1) pomieszczenia do nauki wraz z wyposażeniem adekwatnym do możliwości 

finansowych Szkoły; 

2) bibliotekę; 

3) centrum multimedialne; 

4) zespół obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 

5) pomieszczenie na świetlicę;  

6) gabinet medycyny szkolnej; 

7) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze; 

8) archiwum; 

9) szatnię; 

10) pomieszczenia do działalności organizacji uczniowskich; 

11) inne w zależności od potrzeb i możliwości. 

2. Szkoła prowadzi własny internat. 

1) Zasady funkcjonowania internatu określa oddzielny regulamin.  

§ 33 

3. W Szkole działa biblioteka szkolna zgodnie z odrębnym regulaminem. 
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Rozdział VI 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 34 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli, pracowników ekonomiczno-administracyjnych  i 

pracowników obsługi według odrębnych przepisów. 

Nauczyciele 

§ 35 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą .  

2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo 

powierzonych jego opiece uczniów. 

3. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin nie może przekraczać 

40 godzin na tydzień, z uwzględnieniem wszelkich form bezpłatnej pracy pozalekcyjnej. 

 

§ 36 

1. Nauczyciel w swoich zadaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także szanowania 

godności osobistej ucznia. 

§ 37 

1. Nauczyciel obowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować podstawowe funkcje Szkoły:  

a) dydaktyczną;  

b) wychowawczą; 

c) opiekuńczą;  

2) dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej;  

3) kształcić i wychowywać młodzież w duchu umiłowania Ojczyzny, poszanowania 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, 

sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy;  

4) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między narodami. 
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§ 38 

1. Nauczyciele wypełniają zadania omawiane w Statucie oraz w innych przepisach, a 

szczególności: 

1) sprawują nadzór nad bezpieczeństwem uczniów poprzez realizację dyżurów w trakcie 

przerw między lekcjami i w trakcie odprowadzania uczniów Gimnazjum. Obowiązki 

nauczyciela odprowadzającego reguluje Regulamin odprowadzania; 

2) kontrolują stan pomieszczeń i urządzeń szkolnych w tym pomocy dydaktycznych w 

zakresie bhp, reagują na zagrożenia spowodowane stanem mienia szkolnego; 

3) dbają o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego; 

4) na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców ( prawnych, 

opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania oraz sposobach sprawdzenia osiągnięć  edukacyjnych uczniów; 

5) dbają o powierzoną im salę lekcyjną i pomoce dydaktyczne; 

6) wspierają rozwój psychofizyczny uczniów, rozwijają ich zdolności oraz 

zainteresowania; 

7) udzielają pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o 

rozpoznanie ich potrzeb wspólnie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną; 

8) są zobowiązani na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni 

psychologiczno- pedagogicznej lub innej specjalistycznej publicznej poradni 

dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, u 

którego stwierdzono trudności uczenia się, w tym specyficzne trudności 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

9) doskonalą swoje umiejętności dydaktyczne i podnoszą poziom wiedzy merytorycznej. 

2. Pracownicy administracji i obsługi dbają o bezpieczeństwo uczniów na terenie obiektów 

szkoły poprzez: 

1) reagowanie na niewłaściwe zachowania uczniów; 

2) kontrole stanu mienia szkolnego i wyposażenia, utrzymują je w stanie gwarantującym 

bezpieczne wykorzystywanie w trakcie zajęć lekcyjnych. 

 

§ 39 

1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. 

2. Ocena pracy nauczyciela może być  dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż 

po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, z 

inicjatywy Dyrektora Szkoły lub na wniosek: 

1) nauczyciela, 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

3) organu prowadzącego Szkołę, 

4) Rady Rodziców. 

§ 40 

1. Dyrektor Szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie 

dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku. 
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§ 41 

1. Nauczyciel podlega ocenie pracy dydaktycznej i wychowawczej minimum raz na 5 lat 

pracy- na swój wniosek, na wniosek Dyrektora Szkoły, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę lub Rady Rodziców. 

2. Oceny pracy nauczyciela dokonuje Dyrektor Szkoły zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

3. W przypadku odmowy nauczyciela poddania swojej pracy ocenie, dyrektor na prawo 

wyciągnąć konsekwencje służbowo- dyscyplinarne. 

§ 42 

1. Nauczyciele uczący w Szkole zrzeszeni są w ośmiu podstawowych zespołach 

przedmiotowych: 

1) zespole humanistycznym (nauczyciele języka polskiego, historii, wiedzy o 

społeczeństwie); 

2) zespole lingwistycznym (nauczyciele języków obcych); 

3) zespole przyrodniczym (nauczyciele biologii, chemii, geografii, fizyki, edukacji 

dla bezpieczeństwa); 

4) zespole matematyczno  - informatycznym (nauczyciele matematyki, informatyki, 

podstaw przedsiębiorczości);  

5) zespole wychowawczym (wychowawcy klas oraz nauczyciele religii, wychowania 

do życia w rodzinie, wychowawcy internatu); 

6) zespole wychowania fizycznego (nauczyciele wychowania fizycznego); 

7) zespole oddziałowym nauczycieli uczących w danych oddziałach; 

8) zespole przedmiotów  artystycznych i praktycznych ( nauczyciele zajęć 

artystycznych, wiedzy o kulturze, zajęć technicznych, przedmiotów 

specjalistycznych i innowacyjnych). 

§ 43 

1. Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący, na wniosek nauczycieli 

tego zespołu. 

§ 44 

1. Do zadań zespołów przedmiotowych należy w szczególności: 

1) pomoc nauczycielom w opracowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z 

realizowanych przez nich programów nauczania; 

2) korelowanie treści programowych z różnych przedmiotów; 

3) koordynowanie planów pracy; 

4) badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych przedmiotów; 

5) prowadzenie doskonalenia zawodowego, w tym szkoleń metodycznych i 

merytorycznych; 

6) planowanie i prowadzenie lekcji otwartych; 

7) dbanie o postęp pedagogiczny. 

2. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności: 

1) opracowanie propozycji tematów godzin do dyspozycji wychowawcy; 

2) rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych; 

3) opieka nad nauczycielami, którym po raz pierwszy powierzono obowiązek 

wychowawcy klasowego. 
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3. Przewodniczący zespołu mają obowiązek składania semestralnych sprawozdań z 

działalności wraz z wnioskami zmierzającymi do poprawienia efektywności procesu 

dydaktyczno-wychowawczego. 

§ 45 

4) W ramach zespołów przedmiotowych nauczyciele tego samego przedmiotu (lub 

podobnych w razie konieczności) zajmują się: 

1) organizowaniem współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji 

programów nauczania oraz uzgadnianiem wyboru programów nauczania; 

2) wspólnym opracowywaniem szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz 

sposobów badania wyników osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) wspomaganiem wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

4) współdziałaniem w organizowaniu pracowni  przedmiotowych,  a także 

uzupełnianiem ich wyposażenia. 

§ 46 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale razem z wychowawcą tworzą 

nauczycielski zespół oddziałowy, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom. 

2. W szkole działają zespoły zadaniowe. 

 

Wychowawcy 

§ 47 

1. Dyrektor Szkoły powierza każdą klasę szczególnej opiece wychowawczej jednemu z 

nauczycieli uczących w tej klasie. 

2. W celu zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności Szkoła zapewnia w miarę 

możliwości prowadzenie klasy przez jednego wychowawcę przez cały tok kształcenia. 

§ 48 

1) Zadaniem wychowawcy klasowego jest sprawowanie opieki wychowawczej nad 

uczniami, w tym: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego nauczania  oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

4) utrzymywanie ścisłego kontaktu z rodzicami; 

5) wspomaganie rodziców w procesie wychowawczym. 
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§ 49 

1.W celu realizacji zadań wymienionych w § 29 wychowawca ma obowiązek: 

1) rozpoznać warunki rodzinne ucznia, jego stan zdrowia, zdolności i zainteresowania 

pozaszkolne i dostosować do nich indywidualne formy i metody pracy 

wychowawczej; 

2) starannie prowadzić dokumentację klasy, w szczególności: 

a) po przyjęciu ucznia do Szkoły założyć arkusz ocen i prowadzić go do czasu 

ukończenia nauki przez ucznia w tej Szkole – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

b) dbać o aktualność zapisów w dzienniku lekcyjnym; 

3) planować wspólnie z rodzicami i uczniami różne formy życia zespołowego, 

rozwijające jednostkę i integrujące zespół uczniowski; 

4) sprawować opiekę nad wychowankami podczas wszelkiego rodzaju wycieczek i 

uroczystości szkolnych; 

5) uzgadniać z rodzicami i wychowankami treść i formy zajęć na godzinach 

przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy; 

6) współdziałać z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i 

koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec 

tych, którym jest potrzebna indywidualna opieka; 

7) zapoznać uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) w szczególności ze Statutem 

Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Przedmiotowymi Systemami 

Oceniania, Programem Wychowawczym Szkoły, Programem Profilaktyki Szkoły; 

8) informować rodziców o każdym niepokojącym z punktu widzenia 

wychowawczego zachowaniu ich dziecka; 

9) inspirować rodziców do pracy na rzecz klasy i Szkoły oraz czuwać nad organizacją 

i przebiegiem tej pracy; 

10) występować do Rady Rodziców lub instytucji pomocy społecznej o wsparcie 

materialne w imieniu uczniów potrzebujących (sierot, z rodzin rozbitych, w 

przypadkach losowych); 

11) może zapraszać na godziny przeznaczone do dyspozycji wychowawcy rodziców 

lub specjalistów z różnych dziedzin (w tym lekarza, psychologa, prawnika) 

stosownie do potrzeb; 

12) inspirować wychowanków i ich rodziców do rozwijania zainteresowań uczniów; 

13) organizować działania mające na celu orientację zawodową uczniów i ułatwienie 

wyboru kierunku dalszego kształcenia; 

14) koordynować  pomoc psychologiczno-pedagogiczną i realizację projektów w 

Gimnazjum. 

§ 50 

1. Wychowawca współpracuje z pielęgniarką szkolną w celu uzyskania pomocy w 

rozpoznawaniu potrzeb, trudności (także zdrowotnych) i zainteresowań. 

§ 51 

1. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i 

metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 
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§ 52 

1. Wpisów do arkusza ocen dokonuje osoba pełniąca funkcję wychowawcy lub opiekuna 

oddziału, a za zgodność poświadcza własnoręcznym podpisem. 

 

Odesłanie do prawa oświatowego 

§ 53 

1. Szczegółowe prawa i obowiązki nauczycieli oraz procedurę awansu zawodowego 

określają: ustawa Karta Nauczyciela, ustawa o systemie oświaty oraz przepisy 

wykonawcze. 

Stanowiska kierownicze 

§ 54 

1. W Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie tworzy się następujące 

stanowiska kierownicze zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

1) wicedyrektor — jeden na co najmniej 12 oddziałów; 

2) kierownik internatu 

2. Stanowiska kierownicze w Szkole powierza Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii 

organu prowadzącego Szkołę oraz Rady Pedagogicznej. 

 

§ 55 

1. Osoby powołane na stanowiska kierownicze wykonują zadania zgodnie ze swoimi 

kompetencjami w oparciu o odrębne przepisy oraz przydział czynności na dany rok 

szkolny. 

§ 56 

1. Nauczyciel może być odwołany z funkcji kierowniczej w Szkole przez Dyrektora po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę oraz Rady Pedagogicznej: 

1) na własną prośbę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem; 

2) z końcem roku szkolnego, a w uzasadnionych przypadkach także w trakcie roku 

szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem: 

a) z inicjatywy własnej organu, który funkcje kierownicze powierzył — w razie 

otrzymania negatywnej oceny pracy, 

b) na umotywowany wniosek Rady Pedagogicznej albo organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny nad Szkołą. 
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Inni pracownicy szkoły 

§ 57 

1. W Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie zatrudnieni obok 

nauczycieli są: 

1) pracownicy administracji: 

a) główna księgowa, 

b) księgowa, 

c) sekretarz 

2) pracownicy obsługi: 

a) sprzątaczka- woźna, 

b) konserwator, 

c) kierowca intendent, 

d) magazynier, 

e) kucharka, 

f) pomoc kuchenna, 

g) ratownik, 

h) dozorca, 

i) opiekunka nocna. 

e) Zakresy obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala Dyrektor Szkoły. 
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Rozdział VII 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

§ 58 

1. W Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie każdy uczeń jest 

pierwszoplanowym podmiotem działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej. 

 

Prawa ucznia 

§ 59  

1. Uczeń ma prawo do: 

1) poszanowania swej godności, która stanowi źródło wolności i praw człowieka i 

obywatela, a jej ochrona jest obowiązkiem władz publicznych; 

2) równego traktowania, nienacechowanego jakimkolwiek przejawem dyskryminacji; 

3) nietykalności i wolności osobistej; 

4) ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o 

swoim życiu osobistym; 

5) wolności i ochrony tajemnicy komunikowania się; 

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a 

także światopoglądowych i religijnych — jeśli nie narusza się tym dobra innych osób; 

7) gromadzenia się i zrzeszania się; 

8) zdobywania wiedzy, jej poszerzania oraz do twórczych poszukiwań intelektualnych; 

9) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

10) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce; 

11) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

12) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo,  

13) ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę 

i poszanowanie jego godności; 

14) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

w miarę przyznanych Szkole na ten cel środków; 

15) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

16) pomocy w przypadku trudności  w nauce; 

17) informacji od uczących go nauczycieli poszczególnych przedmiotów o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nich programu nauczania oraz o 

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

18) informacji o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych 

przedmiotów — na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 

a na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego (semestru) o przewidywanej ocenie 

niedostatecznej lub ocenach niedostatecznych; 

19) wyznaczenia mu egzaminu klasyfikacyjnego z materiału programowego 

realizowanego w danym semestrze, jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie 

był klasyfikowany; 
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20) wnoszenia (samodzielnie lub przez rodziców czy prawnych opiekunów) także o 

egzamin klasyfikacyjny, jeżeli nie był klasyfikowany z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej (zgodę na egzamin klasyfikacyjny może wyrazić Rada 

Pedagogiczna); 

21) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, obiektów i 

sprzętu sportowego, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych; 

22) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w 

organizacjach działających w Szkole; 

23) reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach, olimpiadach, zawodach, innych 

imprezach zgodnie ze swoimi zdolnościami i umiejętnościami; 

24) do trzech dni wolnych od zajęć szkolnych w przypadku zakwalifikowania się do 

szczebla pozaszkolnego olimpiady; 

25) uczestniczenia w różnych formach zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez 

Szkołę w miarę posiadanych na ten cel przez nią środków; 

26) pomocy niezbędnej do ukończenia edukacji w przypadku ciąży i wychowywania 

dziecka. 

§ 60 

1. W przypadku naruszenia praw ucznia ( dziecka), uczeń ma prawo złożyć na piśmie skargę 

do dyrektora szkoły 

1) Dyrektor Szkoły w ciągu 2 tygodni rozpatruje zasadność skargi i informuje 

zainteresowanego o sposobie jej załatwiania; 

2) od decyzji Dyrektora ma prawo odwołania się do organu prowadzącego lub 

sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od rodzaju sprawy. 

 

Obowiązki ucznia 

§ 61 

1.Uczeń ma obowiązek: 

1) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, nie palić papierosów, nie pić 

alkoholu, nie zażywać narkotyków ani dopalaczy; 

2) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników Szkoły; 

3) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole; 

4) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych , zajęciach 

świetlicowych ( dotyczy uczniów gimnazjum) i w życiu Szkoły; 

5) na zajęciach lekcyjnych posiadać wskazane przez nauczyciela : 

- podręczniki 

- zeszyty 

- przybory szkolne 

- kalkulator 

- i inne pomoce 

ponadto posiadać na zajęcia wychowania fizycznego strój sportowy zgodnie z 

zaleceniem nauczyciela; 

6) dbać o czystość mowy ojczystej; 

7) przychodzić do Szkoły schludnie, estetycznie i skromnie ubranym, w miarę 

tradycyjnie, zaś na uroczystości szkolne w stroju odświętnym (białe bluzki lub 
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koszule, ciemne spódnice lub spodnie); 

8)  zmieniać obuwie w szatni szkolnej;  

9) zgłaszać nieprzygotowania do lekcji według zasad ustalonych przez nauczyciela; 

10) przychodzić na lekcje punktualnie; 

11) przed wejściem do sali lekcyjnej wyłączyć telefony komórkowe i inne urządzenia 

elektroniczne; 

12) dostarczać wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w ciągu 1 tygodnia 

od powrotu ze zwolnienia. 

§ 62 

1. Uczniom nie wolno: 

1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o 

podobnym działaniu; 

2) wnosić i posiadać na terenie szkoły papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy i 

innych środków o podobnym działaniu; 

3) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających życiu i zdrowiu; 

4) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowanych zajęć; 

5) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych; 

6) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i 

zgody zainteresowanych; 

7) używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych i przechowywać w 

widocznym miejscu; 

a. w sytuacjach nagłych informacje skierowane do ucznia przekazywane są za  

pośrednictwem sekretariatu szkoły; 

b. naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie 

szkoły powoduje natychmiastowe złożenie przez ucznia telefonu 

komórkowego za pokwitowaniem do „depozytu”, znajduje się on u Dyrektora 

Szkoły. Z depozytu telefon odbiera rodzic ucznia lub wychowawca internatu 

za pokwitowaniem; 

8) zapraszać obcych osób do szkoły; 

9) opuszczać sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela. 

Nagrody i kary 

§ 63 

1. W Szkole przewidziane są następujące nagrody dla uczniów: 

1) pochwała wyrażona przez wychowawcę wobec klasy, 

2) pochwała Dyrektora Szkoły na forum klasy lub Szkoły, 

3) list gratulacyjny Dyrektora Szkoły skierowany do rodziców, 

4) dyplomy, nagrody rzeczowe i pieniężne, 

5) wpisanie do świadectwa szkolnego i arkusza ocen szczególnych osiągnięć ucznia, 

6) poinformowanie środków masowego przekazu o szczególnych osiągnięciach ucznia, 

7) w klasach z innowacją „Elementy wiedzy o Policji” obowiązuje motywacyjny system 

honorowego awansu w stopniach służbowych: młodszy kadet, kadet, starszy kadet, 

kadet sztabowy, nadkadet, nadkadet dyplomowany. Warunki awansu określa odrębny 

regulamin. Szkoła każdorazowo po uzyskaniu przez ucznia awansu w honorowym 

stopniu zapewnia uzewnętrznioną oznakę powyższego w postaci znaczka typu 

„button” wg opracowanego wzoru graficznego w oparciu o istniejącą stylistykę logo 

wykorzystywaną obecnie przez klasy z nauczaniem innowacji pedagogicznej „ 

Elementy wiedzy o Policji” 

2. Możliwe jest dofinansowanie wycieczki szkolnej.  
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§ 64 

1. Uczeń może być ukarany przez Dyrektora Szkoły lub przez nauczyciela sprawującego 

funkcję kierowniczą w Szkole na wniosek wychowawcy, innego nauczyciela, Rady 

Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego: 

1) upomnieniem ustnym, 

2) zadaniem do wykonania na rzecz Szkoły, 

3) pisemnym upomnieniem skierowanym do rodziców, 

4) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania 

Szkoły na zewnątrz, 

5) przeniesieniem do innej klasy, 

6) przeniesieniem do innej szkoły. 

2. Uczeń może być także zdyscyplinowany przez każdego pracownika Szkoły, jeśli wymaga 

tego sytuacja, w sposób nie naruszający jego dóbr osobistych. 

3. W przypadku opisanym w ust. 4 mogą zostać zastosowane:  

1) zwrócenie uwagi, 

2) uwaga wpisana do dziennika lekcyjnego. 

4. Jeżeli uczeń dopuszcza się oszustwa (jak korzystanie z niedozwolonych pomocy) podczas 

sprawdzania jego wiedzy czy umiejętności nauczyciel może ocenić jego wiedzę czy 

umiejętności niedostatecznie. 

5. Kara określona w ust. 1 pkt 2—6 oraz środki określone w ust. 3 pkt 2 i ust. 4 może zostać 

zawieszona na czas próby. 

§ 65 

1. Uczeń może być ukarany: 

1) za nieprzestrzeganie Statutu, narażenie zdrowia lub życia ludzkiego, 

2) za niszczenie mienia Szkoły (uczeń lub jego rodzice bądź opiekunowie prawni 

ponoszą zarazem w tym przypadku odpowiedzialność materialną), 

3) za nieprzestrzeganie zasad kultury współżycia w stosunku do kolegów i innych osób. 

§ 66 

1. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej zostaje skreślony z listy uczniów przez Dyrektora 

Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej za: 

1) spożywanie alkoholu lub zażywanie środków odurzających na terenie Szkoły bądź w 

trakcie uroczystości szkolnych czy wycieczek, 

2) stosowanie przemocy wobec innych, konflikt z prawem, 

3) nagminne uchylanie się od obowiązków szkolnych ; 70% absencja 

nieusprawiedliwiona w ciągu miesiąca, 

4) udowodnioną dewastację mienia szkolnego lub kradzieży. 

2. O posiedzeniu Rady Pedagogicznej, na którym ma być rozpatrywana sprawa skreślenia 

ucznia z listy uczniów, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) winni być w miarę 

możliwości poinformowani z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem przez 

wychowawcę, chyba że Rada Pedagogiczna odbywa się w trybie nagłym — w takiej 

sytuacji powiadomienie powinno pozwolić na dotarcie rodzica (opiekuna prawnego) do 

Szkoły, jeśli wyrazi on wolę natychmiastowego dotarcia do niej. 

3. Szczegółowe procedury skreślenia ucznia z listy uczniów znajdują się w załączniku do 

statutu. 
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§ 67 

1. Uczeń ukarany przez Dyrektora Szkoły lub skreślony z listy uczniów Zespołu Szkół im. 

ks. Antoniego Kwiatkowskiego decyzją Dyrektora Szkoły może się od tej decyzji 

odwołać do Dyrektora w ciągu 7 dni od daty doręczenia mu lub jego rodzicom decyzji o 

skreśleniu. Decyzja ta winna być rozpatrzona przez Dyrektora Szkoły w terminie 2 

tygodni od jej złożenia po zasięgnięciu opinii RP oraz innych organów szkoły. 

§ 68 

1. Szkoła informuje rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o przyznanej mu nagrodzie 

lub zastosowanej karze. 

 

Przepisy szczególne 

§ 69 

1. Uczeń może być zwalniany z obowiązkowych zajęć szkolnych tylko przez Dyrektora 

Szkoły bądź jego zastępców. Wychowawcy nie zwalniają uczniów z zajęć lekcyjnych za 

wyjątkiem sytuacji, gdy uczniowie znajdują się pod opieką innego nauczyciela ( za zgodą 

Dyrektora) min. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, 

przygotowaniach akademii, uroczystości szkolnych, Dni otwartych szkoły, działalności 

statutowej Samorządu Uczniowskiego. 

2. W przypadku, gdy lekcja ( religii lub etyki ) -  na którą nie deklarowano uczestnictwa 

ucznia — wypada na pierwszej lub ostatniej godzinie zajęć edukacyjnych w danym dniu, 

uczeń Liceum  zostanie zwolniony z obowiązku przychodzenia w tych godzinach do 

Szkoły, po złożeniu stosownego podania  przez rodziców.  

3. Uczeń, który jest pełnoletni, w sytuacji opisanej w ust. 2 zwalnia się sam, chyba że 

regulacje (w szczególności ubezpieczeniowe) stanowią inaczej. 

4. Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu 

z wykonywania planowanych ćwiczeń fizycznych, informując o tym rodziców (prawnych 

opiekunów). 
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Organizacja nauczania indywidualnego 

§ 70 

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znaczenie utrudnia uczęszczanie do 

szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców/prawnych 

opiekunów i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor 

organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w 

orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia. 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym w 

placówce, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć 

indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu poza placówką, Może to 

nastąpić w sytuacji braku nauczyciela do prowadzenia odpowiednich zajęć, znacznej 

odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami 

dojazdu nauczyciela na zajęcia. 

5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze 

wskazaniami z orzeczenia. 

6. W przypadku gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego 

nauczania w odrębnym pomieszczeniu w szkole dyrektor realizuje to zalecenie pod 

warunkiem, że szkoła dysponuje odpowiednim pomieszczeniem. 

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia 

ogólnego/zawodowego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia a 

także do miejsca w którym zajęcia są organizowane. 

8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od 

realizacji niektórych treści wynikających z podstawowy programowej, stosownie do 

możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w których zajęcia są realizowane. 

9. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się w formie pisemnej do zatwierdzenia dyrektora 

szkoły. 

10. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia. 

11. Na podstawie orzeczenia dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć 

indywidualnego nauczania oraz na zasadach określonych w statucie szkoły formy i 

zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia organizowane w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej nie wchodzą w wymiar godzin indywidualnego 

nauczania. 

§ 71 

1. Uczniowie Szkoły mogą dokonywać zbiórek pieniężnych w związku z działalnością 

klasy, w związku z zajęciami pozalekcyjnymi lub w związku z inną działalnością szkolną 

— o ile cel jest zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. 
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Rozdział VIII 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 

 

Cele i formy oceniania wewnątrzszkolnego 

§ 72 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w 

tym zakresie, 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 

postępach, trudnościach w uczeniu się i specjalnych uzdolnieniach ucznia,  

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), 

2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach 

przyjętych w niniejszym rozdziale, 

3) ustalenie kryteriów oceniania zachowania 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, 

5) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich 

poprawiania. 

3. Wymagania edukacyjne: 

1) Nauczyciele Zespołu Szkół na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i 

ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych i 

wynikających z podstawy programowej i z realizowanych przez siebie programów 

nauczania, potwierdzając to stosownym wpisem w dziennikach lekcyjnych. 

Uczniowie są informowani na pierwszych zajęciach lekcyjnych a rodzicom, 

informację przekazuje wychowawca na pierwszym zebraniu. 

2) Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów nauczania określają 

przedmiotowe systemy oceniania opracowane przez nauczycieli Zespołu Szkół, 

3) Przedmiotowe systemy oceniania znajdują się do wglądu u Dyrektora Zespołu Szkół i 

nauczyciela. 

4) Nauczyciel Zespołu Szkół jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej i 

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej i 

niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu 

się , uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

5) Nauczyciel Zespołu Szkół jest obowiązany dokumentować swoją pracę z uczniem, o 

którym mowa w punkcie 4. 

6) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 
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zachowania, o trybie ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

7) Z zasadami oceniania są zapoznawani uczniowie na pierwszych lekcjach z 

wychowawcą, a rodzice (prawni opiekunowie) na pierwszym zebraniu z 

wychowawcą. Wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym. 

§ 73 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w oddziale, dostarczając 

uczniowi informacji zwrotnej o: 

1) jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności, 

2) skuteczności wybranych metod uczenia się, 

3) poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych. 

2. Oceny są jednocześnie informacją dla rodziców, wychowawcy klasy, Dyrektora Szkoły i 

nadzoru pedagogicznego o: 

1) efektywności procesu nauczania i uczenia się, 

2) wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem, 

3) postępach uczniów. 

§ 74 

1. Wychowawcy informują rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach  

niedostatecznych na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego (semestru) ; fakt ten 

należy odnotować w dzienniku lekcyjnym. 

2. Poszczególni nauczyciele są zobowiązani ustnie poinformować ucznia (a za jego 

pośrednictwem rodziców bądź prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego 

ocenach klasyfikacyjnych na tydzień przed końcoworocznym (śródrocznym) 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

3. Nauczyciel podaje zakres materiału na egzamin  klasyfikacyjny lub poprawkowy. 

4. Nauczyciel przeprowadza egzamin  klasyfikacyjny w obecności innego nauczyciela tego 

samego lub pokrewnego przedmiotu (tryb i terminy przeprowadzania egzaminów 

określają § 88, §90, § 93 Statutu oraz Wewnątrzszkolne Systemy Oceniania). 

5. Nauczyciel uczestniczy w przeprowadzaniu egzaminu poprawkowego (tryb i terminy 

przeprowadzania egzaminów określają  § 89, §90, § 93 Statutu oraz Wewnątrzszkolne 

Systemy Oceniania). 
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Zasady oceniania i wymagania na poszczególne oceny 

§75 

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

2. Wychowawca opracowuje harmonogram sprawdzianów, w którym nauczyciele uczący 

zobowiązani są do wpisania terminu sprawdzianu i poinformowaniu o nim uczniów. 

3. W danej klasie możliwe jest przeprowadzenie 3 sprawdzianów tygodniowo, 1 dziennie. 

4. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia pisemnych prac kontrolnych w terminie 

dwóch tygodni.  

5. Prace te przechowuje do końca  roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia.  

6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni 

opiekunowie) otrzymują do wglądu według poniższych zasad: 

1) uczniowie zapoznają się ze sprawdzonymi pracami pisemnymi w Szkole po 

rozdaniu ich przez nauczyciela, 

2) rodzice uczniów (prawni opiekunowie) mogą obejrzeć prace pisemne swoich 

dzieci w Szkole w obecności nauczyciela w terminie wspólnie ustalonym, w czasie 

dyżurów dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela lub w czasie zebrań 

śródokresowych. 

7. Nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 

§ 76 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, wiedzy o kulturze, zajęć artystycznych  

muzyki, plastyki, zajęć technicznych- chyba że są one zajęciami kierunkowymi — należy 

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, frekwencji na zajęciach  

realizowanych  na hali sportowej oraz krytej pływalni, uczestnictwa w sportowych 

zajęciach pozalekcyjnych. 

§ 77 

1. Dyrektor szkoły zwalnia 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. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia 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. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć , o którym mowa w 2 pkt, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

nauczania  zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona” 

4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca 

danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z  głęboką dysleksją rozwojową, z 

afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym zespołem 

Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.  
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§ 78 

1. Uczniowie klas innowacyjnych mają obowiązek uczestnictwa w obozie szkoleniowym 

służb zintegrowanych w pierwszym roku nauki, w wyjątkowych przypadkach dopuszcza 

się odbycie obozu w klasie drugiej. 

2. Nauczyciele przedmiotów innowacyjnych i wychowawcy klas innowacyjnych 

odpowiadają za organizację obozu szkoleniowego.  

 

§ 79 

1. Oceny bieżące ustala się w stopniach  według następującej skali:  

1) stopień celujący    — 6  (cel.), 

2) stopień bardzo dobry  — 5  (bdb.), 

3) stopień dobry   — 4  (db.), 

4) stopień dostateczny  — 3  (dst.), 

5) stopień dopuszczający  — 2  (dop.), 

6) stopień niedostateczny  — 1  (ndst.). 

2. Skróty powyższe mogą być stosowane przy wystawianiu ocen na pracach pisemnych 

(domowych i wykonywanych w klasie). 

3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne wystawia się według następującej 

skali: 

1) stopień celujący    — 6  („celujący”), 

2) stopień bardzo dobry  — 5  („bardzo dobry”), 

3) stopień dobry   — 4  („dobry”), 

4) stopień dostateczny  — 3  („dostateczny”), 

5) stopień dopuszczający  — 2  („dopuszczający”), 

6) stopień niedostateczny  — 1  („niedostateczny”). 

4. Oceny śródroczne (semestralne) mogą być wystawiane w formie skrótu według 

powyższej skali 

5. Niedopuszczalne jest stosowanie skrótów przy zapisie oceny końcoworocznej.  

 

§ 80 

 

1. Ustala się następujące ramowe wymagania dotyczące wiedzy i umiejętności na 

poszczególne oceny szkolne:  
1) ocena celująca — wiedza i umiejętności twórcze, 

2) ocena bardzo dobra — wiedza i umiejętności dopełniające, 

3) ocena dobra — wiedza i umiejętności rozszerzające, 

4) ocena dostateczna —  wiedza i umiejętności podstawowe, 

5) ocena dopuszczająca — wiedza i umiejętności konieczne, 

6) ocena niedostateczna — wiedza i umiejętności wymagające poprawy. 

 

1. Przez wiedzę i umiejętności twórcze (ocena celująca) rozumie się: 

1) w zakresie wiedzy to, że: 

a) uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego, 

b) dodatkowa wiedza ucznia wynika z samodzielnych poszukiwań i przemyśleń; 

2) w zakresie umiejętności to, że uczeń: 

a) potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji i samodzielnie 

zdobywać potrzebne wiadomości, 

b) systematycznie wzbogaca swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł 

informacji stosownie do posiadanego wieku, 
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c) odnosi sukcesy w konkursach, w których wymagana jest wiedza i umiejętności 

z nauczanego przedmiotu, 

d) jest autorem samodzielnie wykonanej pracy o dużych wartościach 

poznawczych i dydaktycznych, 

e) samodzielnie inicjuje rozwiązania konkretnych problemów zarówno w czasie 

lekcji jak i w pracy pozalekcyjnej, 

f) wyraża samodzielny, obiektywny stosunek do omawianych zagadnień w 

stopniu odpowiednim do wieku,potrafi udowodnić swoje zdanie używając 

odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy, 

g) uczestniczy w zawodach sportowych szkolnych oraz pozaszkolnych. 

2. Przez wiedzę i umiejętności dopełniające (ocena bardzo dobra) rozumie się: 

1) w zakresie wiedzy to, że uczeń: 

a) opanował całość materiału przewidzianego w programie nauczania, 

b) posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w nowych 

sytuacjach; 

2) w zakresie umiejętności uczeń: 

a) sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela 

źródeł informacji, 

b) bierze udział w konkursach wymagających dodatkowej wiedzy i umiejętności z 

nauczanego przedmiotu, 

c) samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela 

posługując się nabytymi umiejętnościami, 

d) potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych 

wykorzystując wiedzę przewidzianą w programie, 

e) rozwiązuje problemy i zadania dodatkowo stawiane przez nauczyciela, 

f) potrafi łączyć wiedzę z kilku przedmiotów przy rozwiązywaniu zadania. 

3. Przez wiedzę i umiejętności rozszerzające (ocena dobra) rozumie się: 

1) w zakresie wiedzy to, że uczeń: 

a) opanował zdecydowaną większość materiału programowego, 

b) zna definicje, fakty, pojęcia, 

c) stosuje język przedmiotu; 

2) w zakresie umiejętności to, że uczeń: 

a) potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji, 

b) umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, a trudniejsze wykonuje pod 

kierunkiem nauczyciela, 

c) poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych, 

d) potrafi zastosować wiedzę w typowych sytuacjach, 

e) bierze udział w niektórych konkursach przedmiotowych na etapie szkolnym, 

f) rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe. 

4. Przez wiedzę i umiejętności podstawowe (ocena dostateczna) rozumie się: 

1) w zakresie wiedzy to, że uczeń: 

a) opanował materiał nauczania w stopniu zadowalającym, 

b) zna podstawowe fakty, definicje i pojęcia pozwalające mu na rozumienie 

najważniejszych zagadnień; 

2) w zakresie umiejętności to, że uczeń: 

a) potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł 

informacji, 

b) potrafi wykonać proste zadania, 

c) wyrywkowo stosuje wiedzę w typowych sytuacjach. 

5. Przez wiedzę i umiejętności konieczne (ocena dopuszczająca) rozumie się: 

1) w zakresie wiedzy to, że: 

a) uczeń posiada poważne braki w wiedzy,  
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b) braki w wiedzy ucznia można będzie usunąć w dłuższym okresie czasu; 

2) w zakresie umiejętności to, że: 

a) uczeń potrafi wykonać proste polecenie wymagające zastosowania 

podstawowych umiejętności przy pomocy nauczyciela, 

b) posiadane umiejętności umożliwiają uczniowi edukację na następnym 

poziomie nauczania. 

6. Przez wiedzę i umiejętności wymagające poprawy (ocena niedostateczna) rozumie się: 

1) w zakresie wiedzy to, że uczeń: 

a) posiada duże braki w wiedzy, 

b) nie rokuje nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela; 

2) w zakresie umiejętności to, że: 

a) uczeń nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania 

podstawowych umiejętności nawet przy pomocy nauczyciela, 

b) braki w zakresie umiejętności ucznia uniemożliwiają edukację na następnym 

poziomie nauczania. 

§ 81 

1. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu semestru szkolnego.  

2. Oceny cząstkowe pochodzą z różnych form sprawdzania osiągnięć uczniów. Ustala się 

następujące formy sprawdzania osiągnięć uczniów:  

1) sprawdziany pisemne ( testowe) - nauczyciel opisuje je literą S lub T, kolorem 

czerwonym; poprawy sprawdzianów i testów nauczyciel dodatkowo opisuje literą 

p 

2) kartkówki – nauczyciel opisuje literą K 

3) sprawdziany pisemne ( testowe ), kartkówki w semestrze – nauczyciel dodatkowo 

opisuje kolejną cyfrą np. T1 

4) odpowiedzi ustne - nauczyciel opisuje je literą O 

5) aktywność na lekcjach - nauczyciel opisuje je literą A 

6) prace domowe - nauczyciel opisuje je literami  Pd 

7) prowadzenie zeszytu przedmiotowego - nauczyciel opisuje je literą Z 

8) samodzielne prace uczniów (referaty do tematu nowej lekcji, prace sporządzone 

metodą projektów, itp.) - nauczyciel opisuje je literą R 

9) dyktanda - nauczyciel opisuje je literą D, kolorem czerwonym 

10) wypracowania - nauczyciel opisuje je literą W, kolorem czerwonym 

11) ocena proponowana  śródroczna i końcoworoczna – nauczyciel opisuje Op 

12) sprawdziany praktyczne ( wf, technologia informacyjna, przedmioty artystyczne) 

13) specyficzne dla danego przedmiotu formy sprawdzania osiągnięć uczniów 

określają Przedmiotowe Systemy Oceniania 

14) na sprawdziany pisemne składają się:  

a) sprawdziany obejmujące swoim zakresem większe partie materiału, głównie 

podsumowujące dział programowy (tzw. prace klasowe),  

b) piętnastominutowe sprawdziany obejmujące materiał z trzech ostatnich 

lekcji (tzw. kartkówki) 

3. W trakcie semestru  nauczyciel do ocenienia  bieżącego może używać znaków „+” i „—”: 

1) znak „+” uczeń  może otrzymać przykładowo za: 

a) aktywność na lekcji, 

b) dodatkowe pomoce wykorzystane na lekcji, 

c) prace domowe; 

2) znak „—”  uczeń  może otrzymać przykładowo za: 

a) brak pracy domowej, 

b) brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika lub innej pomocy 
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wskazanej przez nauczyciela, gdy te są niezbędne do sprawdzenia wykonanej pracy 

domowej lub pracy na lekcji. 

6. Określona liczba plusów i minusów składa się odpowiednio na oceny: bardzo dobrą lub 

niedostateczną zgodnie z Przedmiotowymi Systemami Oceniania. 

 

 

§ 82 

1) Nieobecności na sprawdzianach pisemnych zaznaczamy w dzienniku lekcyjnym literami 

„nb” kolorem czerwonym w kolumnie ocen.  

2) W szkole stosuje się ujednolicone ocenianie prac pisemnych: 

0 -  29%  - ocena niedostateczna 

30 – 49% - dopuszczająca  

50 – 74% - ocena dostateczna  

75 - 89% - ocena dobra 

90 - 100% - ocena bardzo dobra 

100% + plus zadanie dodatkowe – ocena celująca 

3. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć: 

a) dwa razy w semestrze (w przypadku przedmiotów realizowanych w wymiarze co 

najmniej 2 godzin tygodniowo) 

b) jeden raz w semestrze (w przypadku przedmiotów realizowanych w wymiarze 1 

godziny tygodniowo) 

c) w przypadku ważnych przyczyn jak (choroba czy zdarzenie losowe) 

3)  Prace klasowe obejmujące zakres powyżej trzech ostatnich tematów winny być 

zapowiedziane przez nauczyciela co najmniej tydzień wcześniej, kartkówki nie muszą być 

zapowiadane. 

4) W jednym dniu może się odbyć tylko jedna praca klasowa, zaś w tygodniu najwyżej trzy. 

5)  W dzienniku lekcyjnym winien być sporządzony harmonogram prac klasowych, a 

wpisanej w sposób trwały dacie zapowiedzianego sprawdzianu towarzyszą podpis 

nauczyciela i data wpisu — w przeciwnym razie zapowiedzenie uważa się za 

nieistniejące, a każdy inny nauczyciel oraz uczniowie mają prawo je zakwestionować, 

6) Krótkie sprawdziany oraz prace klasowe muszą być sprawdzone przez nauczyciela w 

ciągu dwóch tygodni, 

a) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni 

opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych w 

Wewnątrzszkolnych Systemach Oceniania (stosuje się przepisy rozdz. VIII § 

74 ust.5 i 6 Statutu), 

b) przeprowadzanie sprawdzianów oraz prac klasowych winno być zakończone 

na tydzień przed klasyfikacją — po tym terminie uczeń może zgłosić gotowość 

odpowiedzi ustnej, 

c) w przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń jest zobowiązany do 

zaliczenia treści programowych objętych sprawdzianem w formie i terminie 

ustalonym przez nauczyciela. W przypadku niedotrzymania terminu uczeń  

otrzymują ocenę niedostateczną. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny w 

formie i terminie ustalonym przez nauczyciela, Uczeń, któremu udowodniono 

ściąganie na sprawdzianie, otrzymuje ocenę niedostateczną. 
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Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna 

§ 83 

1. Wprowadza się zależność pomiędzy liczbą godzin nauczania danego przedmiotu 

a minimalną liczbą ocen, z których nauczyciel może wystawić ocenę klasyfikacyjną: 

 

tygodniowa liczba godzin zajęć 

edukacyjnych 

minimalna liczba ocen w 

semestrze ogółem 

minimalna liczba ocen z prac 

pisemnych 

1 3 1 

2 5 2 

3 6 2 

4 7 3 

5 8 3 

6 9 4 

7 10 4 

 

2. Oceny półroczne i końcoworoczne muszą być wystawione z minimum trzech ocen 

cząstkowych, przy czym sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów winno mieć 

charakter zróżnicowany ( w tym ze sprawdzianu i odpowiedzi). 

3. Oceny półroczne i końcoworoczne muszą być wystawione najpóźniej na dzień przed 

klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. 

§ 84 

1) Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych i oceny zachowania. 

2) Klasyfikowanie śródroczne odbywa się najpóźniej w ostatnim tygodniu pierwszego 

semestru. 

§ 85 

1) Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych i oceny zachowania.  

2) Klasyfikacja końcoworoczna odbywa się najpóźniej w ostatnim tygodniu zajęć 

dydaktycznych. 

§ 86 

1. Ocena śródroczna i końcoworoczna nie musi być średnią ocen cząstkowych, ale winna 

wynikać z udokumentowanych ocenami szkolnymi osiągnięć ucznia. Należy nadto brać 

pod uwagę przyrost wiedzy i umiejętności. Na 2 tygodnie przed rocznym ( śródrocznym) 

zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele wszystkich przedmiotów są 

zobowiązani do zapisania długopisem w rubryce karty ocen dziennika lekcyjnego 

proponowanych dla ucznia ocen klasyfikacyjnych; informacja z wykazem 

przewidywanych ocen zostaje przekazana rodzicom( prawnym opiekunom) pisemnie 

przez wychowawcę klasy, za potwierdzeniem zwrotnym. 
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2. Ocena z drugiego semestru jest jednocześnie oceną roczną, jednak przy jej ustalaniu 

należy wziąć pod uwagę ocenę z pierwszego semestru i zwrócić uwagę na to, czy uczeń 

czyni postępy, czy też nie. 

§ 87 

1. Ocena klasyfikacyjna wystawiona przez nauczyciela zgodnie z postanowieniami 

zawartymi w Statucie nie może być uchylona ani zmieniona, z zastrzeżeniem § 87. 

§ 88 

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

brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w 

szkolnym planie nauczania. 

Egzamin klasyfikacyjny 

§ 89 

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

2. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub 

na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na egzamin klasyfikacyjny.  

3. Podanie o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego może składać 

uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu zebrania klasyfikacyjnego 

Rady Pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również ten uczeń przeniesiony z innej szkoły lub klasy, u 

którego stwierdzono różnice w realizacji programu nauczania obowiązującego w klasie, 

do której został przyjęty oraz uczeń realizujący indywidualny program lub tok nauki. 

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor Zespołu Szkół w uzgodnieniu z 

uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzamin przeprowadza się nie później 

niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych. 

6. Dokładną datę egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły, przy czym 

powinna ona być uzgodniona z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana zarządzeniem przez dyrektora 

Zespołu Szkół, w skład w której wchodzą: 

- dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze jako 

przewodniczący komisji 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator  

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji 

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego w wyniku: 

a) klasyfikacji śródrocznej obejmuje swoim zakresem materiał programowy 

realizowany w pierwszym semestrze roku szkolnego, 

b) klasyfikacji rocznej obejmuje swoim zakresem materiał programowy realizowany 

w II semestrze roku szkolnego 

9. Zestawy zadań ( pisemnych, ustnych, praktycznych) na egzamin klasyfikacyjny 

przygotowuje nauczyciel egzaminujący po konsultacji z członkiem komisji, a zatwierdza 

dyrektor szkoły ( przewodniczący  komisji ). 
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10. Pytania powinny obejmować wiedzę i umiejętności ze wszystkich poziomów wymagań 

zawartych w Przedmiotowych Systemach Oceniania. 

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

- skład komisji: 

- termin egzaminu, 

- zadania (pytania) sprawdzające,  

- wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę. 

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

i wykonaniu zadań praktycznych przez ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia. 

Egzamin poprawkowy 

§ 90 

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

jednego lub dwóch przedmiotów, może zdawać egzamin poprawkowy.  

2. Uczeń, który otrzymał jedną lub dwie oceny niedostateczne powinien złożyć do 

sekretariatu Szkoły najpóźniej w dniu obrad klasyfikacyjnego zebrania Rady 

Pedagogicznej podanie do Dyrektora Szkoły z prośbą o  wyznaczenie terminu egzaminu 

poprawkowego. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.  

5. W skład komisji wchodzą:   

- Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w Szkole inne stanowisko kierownicze 

— jako przewodniczący komisji,  

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne — jako egzaminujący,  

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne — jako 

członek komisji.  

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.  

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia 

Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu nauki w szkole 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. 

9. Uczeń może zdawać egzamin poprawkowy także po klasie programowo najwyższej. 
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Przepisy wspólne dla egzaminów 

§ 91 

1. Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z 

wyjątkiem przedmiotów: muzyka, technologia informacyjna, elementy informatyki i inne 

informatyczne, wychowanie fizyczne oraz inne przedmioty praktyczne, z których egzamin 

powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

2. Zadania/ćwiczenia egzaminacyjne przygotowuje w oparciu o wymagania edukacyjne - 

egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły.  

3. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: 

1) skład komisji, 

2) termin egzaminu, 

3) zakres programowy egzaminu, 

4) pytania egzaminacyjne, 

5) wynik egzaminu i ocenę ustaloną przez komisję. 

4. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach  ucznia.  

5. Pisemna praca ucznia może być udostępniona do wglądu rodzicom (prawnym opiekunom) 

w obecności Dyrektora Szkoły lub jego zastępcy. 

6. Ocena wystawiona podczas egzaminu jest ostateczna. 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

dyrektora Zespołu Szkół. 

Ocena zachowania 

§ 92 

1. Na zakończenie każdego semestru zachowanie ucznia jest oceniane.  

2. Oceny dokonuje wychowawca klasy.  

3. Ocenę zachowania się ucznia ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

4. W dziennikach lekcyjnych i arkuszach ocen obowiązuje zapis oceny w pełnym brzmieniu. 

5. Ocena zachowania ucznia powinna uwzględniać w szczególności: 

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

moralnych. 

6. Wystawianie ocen zachowania nie może być uzależnione od ocen z zajęć edukacyjnych. 
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§ 93 

1. Ustala się kryteria dotyczące wymagań, jakie uczeń musi spełnić, by uzyskać daną ocenę 

zachowania. 

2. Zachowanie wzorowe oznacza, że uczeń w Szkole i poza nią zachowuje się bez zarzutu, 

jest wzorem do naśladowania jest sumienny w nauce i wypełnianiu innych obowiązków, 

chętnie podejmuje prace społeczno-użyteczne na terenie klasy, Szkoły i środowiska i 

rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, a w szczególności cechują go: 

1) rzetelny stosunek do nauki i prac społecznych, 

2) pełna odpowiedzialność za powierzone obowiązki, 

3) wzorowe i kulturalne zachowanie się na przerwach wobec nauczycieli, kolegów, 

pracowników administracji oraz na uroczystościach i imprezach szkolnych, 

4) koleżeńskość wobec swoich rówieśników, 

5) brak uwag dotyczących złego zachowania lub nieodpowiedniego stosunku do 

obowiązków szkolnych, 

6) fakt, że wszystkie godziny nieobecności i spóźnienia na lekcje są 

usprawiedliwione, 

7) schludny wygląd,  

8) przestrzeganie zasad współżycia grupowego, 

9) kreowanie własnego otoczenia. 

3. Zachowanie bardzo dobre oznacza, że uczeń w Szkole i poza nią zachowuje się bez 

zarzutu, jego postawa jest godna naśladowania, jest sumienny, kulturalny i taktowny 

wobec nauczycieli, kolegów i personelu. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i 

środowiska, a w szczególności cechują go: 

1) postępowanie zgodne z zasadniczymi normami,  

2) odpowiedzialność za powierzone obowiązki, 

3) koleżeńskość, 

4) wysoka frekwencja ( dopuszcza się 1- 5 godzin nieusprawiedliwionych). 

4. Zachowanie dobre oznacza, że uczeń w Szkole i poza nią zachowuje się bez większych 

uwag, wyróżnia się w realizacji niektórych zadań, umie współżyć w zespole, włącza się 

chętnie w prace społeczno-użyteczne w klasie, szkole i środowisku, a w szczególności 

cechują go: 

1) rzetelny stosunek do nauki i prac społecznych, 

2) odpowiedzialne realizowanie powierzonych mu obowiązków, 

3) kulturalne zachowanie na przerwach i uroczystościach szkolnych, 

4) koleżeńskość wobec swoich rówieśników, 

5) fakt, że nie odmawia pomocy kolegom, gdy się do niego zwrócą, 

6) najwyżej dwie uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania, 

7) schludny wygląd, zgodny z Statutem, 

8) maksymalna liczba godzin nieusprawiedliwionych do 8 lub 1 dzień, 

9) dobre funkcjonowanie w grupie. 

5. Zachowanie poprawne oznacza, że uczeń w Szkole i poza nią zachowuje się poprawnie, 

ma w miarę rzetelny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych, wykonuje polecenia 

nauczyciela, a w szczególności cechują go: 

1) zdyscyplinowanie, 

2) poprawne zachowanie na przerwach, uroczystościach i imprezach szkolnych, 

3) liczba godzin nieusprawiedliwionych do 20, 

4) najwyżej 5 uwag dotyczących niewłaściwego zachowania, 

5) fakt, że jest w miarę koleżeński wobec rówieśników, 

6) w zasadzie wygląd zgodny ze Statutem. 

  



 ~ 43 ~ 

6. Zachowanie nieodpowiednie oznacza, że uczeń w Szkole i poza nią narusza zasady 

należytego zachowania i popełnia wykroczenia związane z dyscypliną w Szkole i poza 

nią, a w szczególności cechują go: 

1) niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych, 

2) nieodpowiedni stosunek do mienia Szkoły, 

3) odmawianie udziału w pracach społeczno-użytecznych, 

4) liczba godzin nieusprawiedliwionych powyżej 20, 

5) częste spóźnianie się na lekcje, 

6) więcej niż 5 uwag dotyczących nagannego zachowania, 

7) niedbały wygląd, 

8) fakt, że wchodzi w konflikty z prawem. 

7. Zachowanie naganne oznacza ze uczeń w szkole i poza nią narusza zasady zachowania 

społecznego, a w szczególności cechują go: 

1) dokonywanie wykroczeń przeciwko regulaminowi szkoły i prawu ( kradzieże, 

pobicia, szantaż, napady, alkohol, narkotyki), 

2) świadome lekceważenie nauczycieli, personelu, kolegów, 

3) lekceważenie obowiązków szkolnych, 

4) nagminne opuszczanie lekcji i spóźnianie się (ma powyżej 50 godzin 

nieusprawiedliwionych w ciągu półrocza), 

5) brak reakcji na wszystkie oddziaływania wychowawcze, 

6) stwarzanie zagrożenia dla środowiska szkolnego. 

8. Uczeń musi spełnić większość kryteriów, aby otrzymać właściwą ocenę zachowania, 

zarazem należy uwzględnić, czy w trakcie roku szkolnego następuje znacząca poprawa 

czy też pogorszenie w zakresie zachowania. 

9. Ustala się, że: 

1) nieobecność na zajęciach uczniów niepełnoletnich mogą usprawiedliwiać ich 

rodzice — forma usprawiedliwiania nieobecności  powinna być ustalona przez 

wychowawcę klasy na pierwszym spotkaniu z rodzicami, 

2) w przypadku uczniów pełnoletnich należy honorować przedkładane przez nich 

usprawiedliwienia, 

3) opuszczenie przez ucznia jednej godziny nieusprawiedliwionej powoduje, iż uczeń 

ten nie może uzyskać z zachowania oceny wzorowej, 

4) biorąc pod uwagę przy wystawianiu oceny zachowania, należy uwzględniać: 

a) czy nieobecności ucznia są ciągłe, (wynikają choćby z choroby) czy też są to 

dni lub godziny pojedyncze, 

b) czy nieobecności ucznia są usprawiedliwiane terminowo i zgodnie z formą 

przyjętą na spotkaniu z wychowawcą, 

c) czy nie zaistniała sytuacja, iż nieobecności ucznia nie ma kto usprawiedliwić 

lub jest to bardzo utrudnione (uczniowie z rodzin rozbitych, skonfliktowanych, 

patologicznych).  

10. Ocena zachowania ucznia nie może mieć wpływu na: 

- oceny z zajęć edukacyjnych, 

- promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły. 

11. Wychowawca oceniający zachowanie ucznia powinien wziąć pod uwagę opinie 

nauczycieli uczących w klasie oraz uwagi innych członków  Rady Pedagogicznej, 

pracowników administracji i obsługi Szkoły. 

12. Osoby, o których mowa w ustępie 11, na tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady 

Pedagogicznej mają obowiązek zgłosić wychowawcy fakty, które powinny być 

uwzględnione przy wystawianiu oceny zachowania. 

13. Ocena zachowania ucznia jest jawna i wychowawca ma obowiązek poinformować o niej 

ucznia przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 
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14. Ocena zachowania ucznia ustalona za ostatni semestr roku szkolnego jest oceną roczną 

uwzględniającą zachowanie ucznia w poprzednim okresie. 

15. Ocena zachowania ucznia kończącego naukę w Szkole powinna uwzględniać zachowanie 

ucznia w całym cyklu nauczania. 

16. 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 poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej 

17. Ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę zgodnie z przepisami dotyczącymi 

oceniania wewnątrzszkolnego jest ostateczna. 

 

§ 94 

 

1. Tryb odwołania od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

1) Uczeń Zespołu Szkół lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2) Wniosek w formie pisemnej, podpisany przez rodzica ucznia, wpływa do dyrektora 

szkoły w ciągu siedmiu dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno -wychowawczych. 

3) Dyrektor w ciągu siedmiu dni rozpatruje złożony wniosek. 

4) W przypadku stwierdzenia, że zastrzeżenia nie są uzasadnione dyrektor informuje o 

tym w formie pisemnej ucznia i rodziców lub prawnych opiekunów 

5) W przypadku stwierdzenia niezgodności z przyjętą w szkole procedurą powołuje 

zarządzeniem komisję w składzie: 

- dyrektor szkoły lub wicedyrektor, jako przewodniczący, 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

-  dwóch nauczycieli Zespołu Szkół lub innej szkoły tego samego typu prowadzący 

takie same zajęcia edukacyjne, 

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

pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7) Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od zgłoszenia 

zastrzeżeń (termin uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami); w 

formie pisemnej i ustnej.  

8) Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny 

klasyfikacyjnej rocznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

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

wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

2.Tryb odwołania od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

1) Uczeń Zespołu Szkół lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić 

zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, jeżeli uznają, że 

została ustalona niezgodnie z procedurą. 

2) Wniosek w formie pisemnej, podpisany przez rodzica ucznia, wpływa do 

dyrektora szkoły w ciągu siedmiu dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych. 
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3) Dyrektor w ciągu siedmiu dni rozpatruje złożony wniosek. 

4) W przypadku stwierdzenia, że zastrzeżenia nie są uzasadnione dyrektor 

informuje o tym w formie pisemnej ucznia i rodziców lub prawnych 

opiekunów 

5) W przypadku stwierdzenia niezgodności z przyjętą w szkole procedurą 

powołuje zarządzeniem komisję w składzie: 

- dyrektor szkoły 

- wychowawca klasy 

- wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w 

danej klasie 

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego 

- przedstawiciel rady rodziców 

6) Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania 

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

7) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

1) skład komisji 

2) termin posiedzenia komisji 

3) wynik głosowania 

4) ustaloną ocenę zachowania z uzasadnieniem 

3.Tryb odwołania od oceny rocznej ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego 

1) Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) mogą zgłosić zastrzeżenia w formie pisemnej 

do dyrektora Zespołu Szkół, jeżeli uznają, że uzyskana ocena w wyniku egzaminu 

poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. 

2) Zastrzeżenia muszą być zgłoszone w ciągu 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. 

3) Dyrektor w ciągu 2 dni rozpatruje złożony wniosek i w przypadku stwierdzenia, że 

zastrzeżenia są niezasadne dyrektor Zespołu Szkół informuje o tym w formie pisemnej 

rodziców (prawnych opiekunów) i ucznia. W przypadku stwierdzenia niezgodności z 

przyjętą w szkole procedurą powołuje zarządzeniem komisję w składzie: 

- dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji, 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

- dwóch nauczycieli z Zespołu Szkół lub innej szkoły prowadzących takie 

same zajęcia edukacyjne, do przeprowadzenia ponownego sprawdzianu, 

4) Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

5) Zestawy zadań (pisemnych, ustnych, praktycznych) na egzamin przygotowuje 

nauczyciel egzaminujący po konsultacji z członkiem komisji, a zatwierdza dyrektor 

szkoły (przewodniczący komisji). Zadania w zestawach uwzględniają wszystkie 

poziomy wymagań zawarte w PSO. Ilość zestawów na sprawdzian wynosi o 2 więcej 

niż ilość zdających. 

6) Nauczyciel, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z 

udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku dyrektor Zespołu Szkół powołuje jako osobę 

egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, 

że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 

dyrektorem tej szkoły. 

7) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:  

- skład komisji,  
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- termin sprawdzianu,  

- zadania (pytania) sprawdzające,  

- wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.  

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

odpowiedziach i wykonaniu zadań praktycznych przez ucznia. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia 

8) Po przeprowadzeniu egzaminu komisja ustala ostateczną roczną ocenę klasyfikacyjną. 

Termin przeprowadzenia sprawdzianu uzgadnia dyrektor szkoły z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami). Uzgodnienie terminu odbywa się w formie 

pisemnej. 

§ 95 

Sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów) 

 

1. Nauczyciele Zespołu Szkół systematycznie dostarczają rodzicom (prawnym 

opiekunom) informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

2. Informowanie rodziców odbywa się poprzez bezpośredni oraz pośredni kontakt 

nauczyciela z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

3. Kontakt bezpośredni uwzględnia: 

- zebrania ogólne, 

- zebrania klasowe, 

- indywidualne rozmowy z inicjatywy nauczyciela 

- indywidualne rozmowy z inicjatywy rodzica (prawnego opiekuna), 

- obecności rodzica (prawnego opiekuna) na zajęciach lekcyjnych, 

- obecności rodzica (prawnego opiekuna) na imprezach i wycieczkach 

klasowych, 

4. Kontakt pośredni uwzględnia: 

- rozmowy telefoniczne, 

- list, 

- informację nauczyciela danego przedmiotu przekazaną wychowawcy klasy 

5. Spotkania z rodzicami w Zespole Szkół są organizowane wg harmonogramu na dany 

rok szkolny. 

6. Nauczyciel Zespołu Szkół jest zobowiązany zgłosić kontakty z rodzicami do 

wychowawcy klasy a wychowawca odnotuje ten fakt w dzienniku wychowawcy 

7. Wychowawcy klas zapoznają z treścią WSO 

- uczniów - na pierwszych lekcjach wychowawczych, 

- rodziców (prawnych opiekunów) - na pierwszym zebraniu w nowym roku 

szkolnym. 

8. Wychowawcy klas dokonują wpisu do dziennika wychowawcy o zapoznaniu uczniów 

i rodziców (prawnych opiekunów) z WSO 
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Ukończenie szkoły 

§ 96 

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

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał 

oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii lub 

etyki, średnią ocen co najmniej 4, 75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

 

 

 

 

Rozdział IX 

ZASADY REKRUTACJI 

§ 97 

1. Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji. 
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Rozdział X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 98 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych  zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 99 

1. Zespół Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego  posiada pieczęć urzędową wspólną dla 

wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę zespołu. 

§ 100 

1. Każdy typ szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół posiada własną pieczęć zawierającą 

nazwę typu szkoły.  

§ 101 

1. Zespół Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego  posiada własny sztandar, godło oraz 

ceremoniał szkolny, określone odrębnymi dokumentami. 

§ 102 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

§ 103 

1. Zmiany Statutu Szkoły wprowadza się w drodze uchwały Rady Pedagogicznej na wniosek 

Dyrektora szkoły lub członków RP. 

2. Dyrektor Szkoły ma prawo zredagować tekst jednolity statutu po wprowadzeniu pięciu 

zamian w jego treści uchwałami rady Pedagogicznej Szkoły. 

3. Statut dostępny jest na stronie internetowej szkoły. 

§ 104 

1. Jednolity tekst Statutu Szkoły  został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na zebraniu 

w dniu ................................................... 

 

 

Rada Pedagogiczna                             Dyrektor Szkoły 

 
 


