
 
 

 

 

S T A T U T  

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

im. HIPOLITA CEGIELSKIEGO  

w ZIĘBICACH 

ul. Wojska Polskiego 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

TEKST JEDNOLITY 

 

 

Ziębice, dnia 31 sierpnia 2016 r. 

 

 



 
 

Podstawa prawna: 

 

1. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r.(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 ze zm.)  

2. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982r., nr 3, poz. 19, ze zm.).  

3. Kodeks pracy (Dz. U. 1974r., nr 24, poz. 141, ze zm.).  

4. Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997r., nr 133, poz. 141, ze zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia  

2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów 

 w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zm.).  

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r.  

w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324 ze zm.). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów (Dz. U. z 2010 r. Nr 156, poz. 1046).  

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie 

świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. nr 97,  

poz. 624 ze zm.).  

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r. 

 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014r., poz. 1170).  

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.  

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 

843).  

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r.  

w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej 

lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do 

szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. 

U. z 2015, poz. 1248).. 



 
 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r.  

w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015r., poz.1214).  

 

 

 



 
 

 

ROZDZIAŁ I 

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

§ 1 

 

Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o „ustawie” należy przez to 

rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 

256, poz. 2572 ze zm.). 

 

§ 2 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach z siedzibą ul. Wojska Polskiego3 

w Ziębicach, zwany dalej „Zespołem”, jest szkołą publiczną obejmującą:  

1. Liceum Ogólnokształcące, które jest 3-letnim liceum ogólnokształcącym na 

podbudowie gimnazjum, ukończenie, którego umożliwia uzyskanie świadectwa 

dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

2. Technikum, które jest 4-letnim technikum na podbudowie gimnazjum, ukończenie, 

którego umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu 

egzaminu maturalnego. 

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która jest zasadniczą szkołą zawodową na 

podbudowie gimnazjum, o 3-letnim okresie nauczania, której ukończenie 

umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu 

egzaminu. 

4. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, który prowadzi dokształcanie 

młodocianych pracowników oraz realizuje zadania z zakresu doskonalenia 

zawodowego osób dorosłych. Doskonalenie odbywa się w formie turnusów, na 

których realizowany jest program nauczania dla danego zawodu, na który został 

skierowany młodociany, lub program będący podstawą przeprowadzenia egzaminu 

na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika - w wymiarze odpowiednim 

do zakresu dokształcania. Szczegółowa organizacja kursów zawodoznawczych 

określa Regulamin ODZIZ w Ziębicach (załącznik nr 1) 



 
 

5. Szkołę Policealną dla dorosłych na podbudowie średniej szkoły ponadgimnazjalnej, 

o okresie nauczania nie dłużej niż 2,5 roku, której ukończenie umożliwia uzyskanie 

dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu. 

6. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie Gimnazjum, o trzyletnim 

okresie nauczania, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa 

ukończenia liceum, a po zdaniu egzaminu maturalnego świadectwa dojrzałości.  

7. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe realizujące kształcenie zawodowe, umożliwiające 

zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Organizację Kwalifikacyjnych 

Kursów Zawodowych określa Regulamin (załącznik nr 2) 

8. Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach zapewniający opiekę 

 i wychowanie w czasie odbywania nauki poza miejscem zamieszkania. 

Szczegółową organizację życia w Internacie, prawa i obowiązki wychowanka oraz 

szczegółowe zasady działalności Internatu określa Regulamin Internatu  

(załącznik nr 3) 

 

§ 3 

 

1. Zespół posiada warsztaty szkolne i pracownie zawodowe zajmujące się działalnością 

szkoleniową. 

2. W warsztatach i pracowniach prowadzone są zajęcia praktyczne dla uczniów 

Technikum oraz praktyczna nauka zawodu dla uczniów Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej. Organizację praktycznej nauki zawodu określa Regulamin Praktycznej 

Nauki Zawodu (załącznik nr 4). 

3. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach 

kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek 

organizacyjnych, w szczególności u pracodawców, w centrach kształcenia 

ustawicznego, centrach kształcenia praktycznego i ośrodkach dokształcania 

doskonalenia zawodowego, oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie 

umowy zawartej pomiędzy Zespołem, a daną jednostką. 

 

§ 4 

 



 
 

Organem prowadzącym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach jest Powiat 

Ząbkowicki, a nadzór pedagogiczny pełni Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we 

Wrocławiu.  

 

ROZDZIAŁ II 

 

CELE I ZADANIA ZESPOŁU 

 

§ 5 

 

1. W szkole realizuje się cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach 

wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 

1) szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, 

2) szkoła umożliwia absolwentowi dokonanie świadomego wyboru dalszego 

kierunku kształcenia lub wykonywanie wybranego zawodu, 

3) szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów  

 i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków, w jakich 

funkcjonuje i wieku uczniów, 

4) szkoła sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb. 

2. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej w szczególności poprzez: 

1) umożliwienie grupom mniejszościowym i wyznaniowym obchodzenie 

świąt narodowych i religijnych, wprowadzenie nauczania języka 

narodowego dla grup mniejszościowych, 

2) zapewnienie równych praw do nauki wszystkim uczniom bez względu na 

narodowość i wyznanie. 

3. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez: 

1) kontynuację pracy z uczniem będącym pod opieką Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej, 

2) umożliwienie korzystania z pomocy  psychologiczno – pedagogicznej 

uczniom o specyficznych potrzebach edukacyjnych, 



 
 

4. W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie 

poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Kształcenie specjalne prowadzone jest w oddziale ogólnodostępnym. 

5. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem 

społecznym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego, 

2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole oraz w miarę możliwości  sprzęt 

specjalistyczny i środki dydaktyczne, 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia, 

4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb, 

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym, 

6) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć 

rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych 

alternatywnych metod komunikacji. 

6. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o 

potrzebie kształcenia specjalnego. 

7. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą 

słuchu lub z głęboką dyslekcją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca 

danego etapu edukacyjnego. 

8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

lub z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego z drugiego języka obcego 

na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego. 

9. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie  

z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć 

rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym jest zgodny z ramowym planem 

nauczania. 



 
 

10. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie 

nauczania i arkuszu organizacyjnym. 

11. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując 

ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.  

12. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w szkole. 

13. W szkole powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania 

społecznego, zwany dalej Zespołem Wspierającym. 

14. W skład Zespołu wchodzą: wychowawca, pedagog szkolny, nauczyciele, specjaliści 

prowadzacy zajęcia z uczniem.  

15. Zebrania Zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje wychowawca 

oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.  

16. W spotkaniach Zespołu mogą uczestniczyć: 

1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, 

logopeda lub inny specjalista.  

17. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu Zespołu, a niezatrudnione w szkole są 

zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć 

oświadczenie o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych 

wrażliwych.  

W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału  

w posiedzeniu Zespołu przez rodziców lub pełnoletniego ucznia nie może 

uczestniczyć w pracach Zespołu. 

18. Dla uczniów, o których mowa w ust. 4, Zespół na podstawie orzeczenia opracowuje 

Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny na okres wskazany w 



 
 

orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z 

poradnią psychologiczno-pedagogiczną.  

19. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia  

o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na 

jaki został opracowany poprzedni program.  

20. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) zawiera: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających  

z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz  

z określeniem  metod i formy pracy z uczniem, 

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów 

prowadzących zajęcia z uczniem, z tym, że w przypadku: 

a) ucznia niepełnosprawnego - zakres działań o charakterze 

rewalidacyjnym, 

b) ucznia niedostosowanego społecznie - zakres działań o charakterze 

resocjalizacyjnym, 

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym - zakres działań  

o charakterze socjoterapeutycznym, 

3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy 

będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami; 

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, 

zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,  

w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia 

nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez Zespół, 



 
 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne 

zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe 

 i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,  

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia  

w realizacji zadań. 

21. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mogą uczestniczyć w opracowaniu 

Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego oraz dokonywania 

okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz na 

własny wniosek otrzymać kopię programu. W przypadku nieobecności rodziców na 

posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w 

formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy 

psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne 

formy będą realizowane.  

22. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które  

w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

23. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny 

Program Edukacyjno – Terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz 

stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili 

notatki z zapisem postępu w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzię dokonana 

ocena efektywności działań. 

24. Szkoła, w miarę swoich możliwości, umożliwia uczniom rozwijanie ich 

indywidualnych zainteresowań, stwarza możliwości realizowania indywidualnych 

programów nauczania szkoły w skróconym czasie między innymi poprzez: 

1) organizowanie pozalekcyjnych kół zainteresowań; 

2) stwarzanie możliwości organizowania wycieczek przedmiotowych, 

krajoznawczych i turystycznych, wyjść i wyjazdów do teatru, opery, kina, 

filharmonii itp. 

3) opracowanie w zależności od potrzeb indywidualnych programów 

nauczania dla uczniów, 



 
 

4) stworzenie możliwości ukończenia szkoły w skróconym cyklu nauczania 

poprzez indywidualną pracę z uczniami. 

 

§ 6 

 

1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami: 

1) w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych 

opiekę nad uczniami sprawuje i odpowiada za ich bezpieczeństwo 

nauczyciel (pracownik pedagogiczny), któremu powierzono prowadzenie 

tych zajęć, 

2) zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem 

szkoły, w trakcie wycieczek (imprez) organizowanych przez szkołę określa 

„Regulamin wycieczek (imprez) szkolnych”, 

3) w celu zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom w czasie przerw 

międzylekcyjnych dyrektor szkoły organizuje dyżury nauczycieli wg. 

następujących zasad: 

a) na każdej kondygnacji: parterze, I, II, III piętrze budynku szkoły 

dyżur pełni jeden nauczyciel, 

b) dyżury nauczycieli trwają od godz. 750 do przerwy po ostatniej 

lekcji włącznie, 

c) w kompleksie sportowym dyżur pełnią nauczyciele wychowania 

fizycznego wg osobnego, corocznie sporządzonego grafiku, 

d) w razie potrzeby dyrektor szkoły wprowadza dodatkowy dyżur na 

parterze lub przed budynkiem szkoły, 

e) do obowiązków nauczyciela dyżurnego należy zapewnienie 

bezpieczeństwa i porządku na korytarzu i w toaletach na danej 

kondygnacji lub przed budynkiem, 



 
 

f) w czasie wykonywania przez uczniów prac społecznie użytecznych 

poza terenem szkoły dyrektor szkoły powinien zapewnić 

opiekunów jak na wycieczkach szkolnych, 

g) nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie 

zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych 

niewłaściwych zachowaniach stanowiących zagrożenie dla zdrowia 

lub życia uczniów, 

h) nauczyciel lub inny pracownik szkoły zobowiązany jest 

natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub 

zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa, 

ponadto powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające 

na terenie szkoły. W razie potrzeby zwrócić się o podanie celu 

pobytu na terenie szkoły oraz zawiadomić dyrektora lub 

wicedyrektora szkoły o fakcie przebywania osób postronnych, 

których pobyt w szkole nie jest uzasadniony. 

2. Formy sprawowania indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami: 

1) wychowawcy klas pierwszych w początkowym okresie pobytu ucznia w 

szkole powinni wyłonić z zespołu klasowego uczniów: wybitnie 

uzdolnionych, mających trudną sytuację materialną bądź rodzinną, 

mających kłopoty z adaptacją w nowym środowisku, mających kłopoty z 

nauką, 

2)  opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniem 

narządów ruchu, słuchu i wzroku sprawuje: szkolna służba zdrowia, 

pedagog szkolny we współpracy z wychowawcą klasy i nauczycielami 

uczącymi, 

3) uczniowie, którzy są w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej, mogą 

ubiegać się o stałą, lub doraźną pomoc materialną; pomoc materialna może 

być świadczona na rzecz uczniów również ze środków pozabudżetowych, 

4) uczniowie wybitnie zdolni powinni być objęci indywidualną opieką 

nauczyciela. 



 
 

5) indywidualną opiekę nad uczniami mającymi kłopoty z adaptacją w 

nowym środowisku oraz problemy z nauką sprawuje wychowawca klasy 

we współpracy z zespołem klasowym, pedagogiem szkolnym,  

6) nauczanie indywidualne realizowane jest na podstawie orzeczenia Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

§ 7 

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej 

jednemu z nauczycieli zwanemu dalej „wychowawcą”, uwzględniając w miarę 

możliwości wnioski w tej sprawie zgłoszone przez rodziców danej klasy. 

2. Wychowawca prowadzi swój oddział przez cały cykl nauczania. 

3. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może odwołać 

nauczyciela z funkcji wychowawcy klasy. 

4. Z pisemnym wnioskiem o zmianę wychowawcy mogą wystąpić rodzice i uczniowie 

danej klasy do dyrektora szkoły. 

5. Wniosek w sprawie zmiany wychowawcy klasy rozpatruje dyrektor szkoły 

wspólnie z przewodniczącym szkolnej Rady Rodziców. Rozpatrując przedmiotową 

sprawę mają obowiązek zapoznać się ze zdaniem wychowawcy klasy, uczniów tej 

klasy i ich rodziców, oraz z opinią Rady Pedagogicznej. 

6. O podjętej decyzji dyrektor informuje strony w ciągu 14 dni od dnia złożenia 

wniosku. W przypadku różnicy zdań pomiędzy dyrektorem i przewodniczącym 

rozstrzygające jest zdanie dyrektora. 

7. Od podjętej decyzji strony mogą odwołać się w ciągu dwóch tygodni do organu 

nadzorującego szkołę. 

 

 



 
 

R O Z D Z I A Ł  I I I  

ORGANY SZKOŁY 

 

§ 8. 

 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski, 

 

§ 9 

 

DYREKTOR SZKOŁY 

 

1. Funkcję Dyrektora Szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący 

szkołę „Zarząd Powiatu Ząbkowickiego”. 

2. Wyboru lub odwołania dyrektora szkoły lub placówki dokonuje się w trybie 

określonym w ustawie. 

3. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności: 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą 

szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz Szkolnej Rady Rodziców 

podjęte  

w ramach ich kompetencji stanowiących, 

5) dysponuje środkami określanymi w planie finansowym szkoły 

zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową 

i gospodarczą obsługę szkoły, 

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 



 
 

4. Dyrektor szkoły może na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu 

opinii Samorządu  Uczniowskiego skreślić z listy uczniów, jeśli:  

1) stwierdzi, że przyjęcie ucznia do szkoły nastąpiło na podstawie fałszywych 

lub nieważnych dokumentów, 

2) uczeń został skazany prawomocnym wyrokiem sądu i odbywanie kary 

uniemożliwia mu kontynuowanie nauki, 

3) jeśli jego postępowanie wywiera szkodliwy wpływ na społeczność 

uczniowską, co jest sprecyzowane w rozdziale VI  niniejszego Statutu. 

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli  

i pracowników niebędącymi nauczycielami. 

6. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom  

i innym pracownikom szkoły, 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,  

w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli. 

4) występowania do Rady Rodziców w sprawie wyrażenia opinii na temat 

pracy nauczyciela w związku z awansem zawodowym. 

5) wprowadzania zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć dotyczącym 

realizacji treści kształcenia danego przedmiotu, gdy jest to podyktowane 

np. okresową nieobecnością nauczyciela, przy czym ogólny tygodniowy 

wymiar godzin nauczania w danej klasie musi być zgodny z 

obowiązującym planem nauczania w cyklu okresowym. 

7. Dyrektor szkoły może ponadto, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, 

zmienić lub wprowadzić inne profile kształcenia zawodowego i ogólnozawodowego. 

8. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, 

Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną, rodzicami, samorządem uczniowskim  

i jednostkami samorządu terytorialnego. 

 

 

§ 10 

 

INNE STANOWISKA KIEROWNICZE 

 



 
 

1. W szkole tworzy się stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze. 

Powierzania tych funkcji i odwoływania z nich dokonuje dyrektor szkoły po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej. 

2. Umowa o pracę na stanowisku nauczyciela, zawarta na czas określony krótszy niż 

okres powierzenia funkcji kierowniczej, ulega przedłużeniu na okres powierzenia. 

3. Stanowiska, o których mowa w ust.1, tworzy się po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego i Rady Pedagogicznej. 

4. Tworzy się następujące stanowiska kierownicze: 

1) zastępca dyrektora ds. dydaktycznych - wychowawczych, 

2) zastępca dyrektora ds. kształcenia zawodowego, 

3) kierownik warsztatów szkolnych, 

4) kierownika internatu i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego, 

5) główny księgowy. 

5. Za zgodą organu prowadzącego szkołę można na wniosek dyrektora szkoły,  

w ramach posiadanych środków finansowych, tworzyć dodatkowe stanowiska 

kierownicze, np. kierownika do spraw ekonomiczno - administracyjnych. 

 

§ 11 

 

RADA PEDAGOGICZNA 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły powołanym do realizacji 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

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

Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach ,przewodniczącym Rady Pedagogicznej 

jest dyrektor szkoły. 

3. Osoby biorące udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do 

nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą 

naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy jej członków. 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 



 
 

6. Rada Pedagogiczna posiada regulamin swojej działalności. 

7. Rada Pedagogiczna: 

1) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć 

edukacyjnych, 

2) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do 

użytku szkolnego, 

3) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin 

ponadwymiarowych, 

4) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do 

rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych 

 i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając 

posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

5) opiniuje wniosek do poradni psychologiczno – pedagogicznej o 

zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce u uczniów, którzy nie 

posiadają wcześniej wydanej opinii w trakcie nauki w szkole podstawowej, 

6) opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole, 

7) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i 

innych wyróżnień, 

8) opiniuje projekt finansowy szkoły, 

9) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły, 

10) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna,  

wychowawcza i opiekuńcza, 

11) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora, 

12) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy, 

13) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne 

stanowiska kierownicze. 

 

§ 12 

 

RADA RODZICÓW 

 



 
 

1. Rada Rodziców jest autonomicznym organem szkoły stanowiącym reprezentację 

rodziców uczniów. 

2. Rada Rodziców utworzona jest z przedstawicieli rad klasowych uczniów 

uczęszczających do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych. 

3. Rada Rodziców jest samorządnym organem rodziców, uczniów, współdziałającym 

z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami 

nadzorującymi szkołę oraz organizacjami i instytucjami wspomagającymi realizację 

zadań szkoły. 

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

 

§13 

 

1. Rodzice współpracują ze szkołą za pośrednictwem rady rodziców. Cele współpracy: 

1) Spójne oddziaływanie na dzieci i młodzież poprzez rodzinę i szkołę  

w procesie nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z ich potrzebami 

rozwojowymi, 

2) Doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkole, 

rodzinie i środowisku. 

3) Zaznajomienie rodziców z programem kształcenia, wychowania i opieki, 

organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zasadami dla szkoły 

 i rodziców. 

4) Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach 

opiekuńczo – wychowawczych rodziny.  

5) Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu 

nauczania, wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz udzielania  

w tym zakresie pomocy szkole. 

6) Tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do 

funkcjonowania szkoły. 

 

 

§14 

 

UPRAWNIENIA RADY RODZICÓW 



 
 

 

1. Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora Zespołu  

z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

2. Rady klasowe występują do rady pedagogicznej poprzez Radę Rodziców. 

3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców gromadzi 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i decyduje  

o zasadach ich wydatkowania. 

4. Członkowie rady rodziców mogą uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej  

 za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

5. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 6, 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 

lub wychowania szkoły,  

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.  

6. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie 

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa  

w ust. 5 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu  

z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora 

szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców  

w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

7. Rada Rodziców wyraża opinię na temat podjęcia działalności w szkole przez 

stowarzyszenia lub organizacje, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Rada Rodziców wspólnie z Dyrektorem 

uzgadnia warunki takiej działalności. 

 

§15 



 
 

 

ZADANIA RADY RODZICÓW 

 

1. Współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły. 

2. Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły. 

3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy. 

4. Udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom 

młodzieżowym i społecznym działającym na terenie szkoły. 

5. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych 

dla szkoły. 

 

§16 

 

 

1. W skład Rady Rodziców wchodzą rodzice po jednym przedstawicielu rad 

klasowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów 

danego oddziału. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym 

2. Skład Rady to przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz oraz członkowie.  

3. Rada Rodziców wybiera spośród swoich członków komisją rewizyjną, w skład 

której wchodzi przewodniczący komisji i dwóch członków.  

4. Kadencja Rady Rodziców trwa 3 lata. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

możliwość corocznej zmiany członków Rady Rodziców. 

5. W posiedzeniach rady rodziców bierze udział dyrektor lub wyznaczony przez niego 

przedstawiciel kierownictwa szkoły (z głosem doradczym). 

 

§17 

 

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ 

 

1. Rada rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał przy udziale, co 

najmniej połowy członków. 

2. Jeżeli uchwała rady rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem 

szkoły, dyrektor zespołu zawiesza jej wykonanie i w terminie do dwóch tygodni 



 
 

uzgadnia z radą rodziców sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem 

uchwały. 

3. W sprawach spornych Rada Rodziców i dyrektor zespołu mogą odwołać się do 

organu nadzorującego szkołę. 

 

§18 

 

FUNDUSZE RADY RODZICÓW 

 

1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone na finansowanie 

działalności związanej z realizacją celów, o których mowa w § 13. 

2. Fundusz Rady pochodzi z dobrowolnych składek rodziców oraz z dochodów 

osiąganych przez radę i dotacji. 

3. Szkolna rada rodziców może prowadzić działalność w celu pozyskiwania środków 

na wspieranie pracy szkoły. Działalność tę rada prowadzi z zachowaniem 

obowiązujących w tym okresie przepisów. 

 

 

§19 

 

NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ RADY RODZICÓW 

 

1. Działalność rady rodziców zwłaszcza wydatkowanie funduszy – kontroluje komisja 

rewizyjna powoływana na ogólnym zebraniu Rad Klasowych Rodziców. 

2. Nadzór i kontrolę nad działalnością Rady Rodziców sprawuje ogólne zebranie rad 

klasowych, które w szczególności akceptuje sprawozdania Rady Rodziców 

 i komisji rewizyjnej 

 

§20 

 

WSPÓŁPRACA RODZICÓW ZE SZKOŁĄ 

 

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

dzieci. 



 
 

2. Wychowawcy klas mają obowiązek zapoznać uczniów i rodziców z obowiązującym 

regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania oraz kryteriami ocen z 

zachowania zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania (w miesiącu 

wrześniu)  

3. Każdy nauczyciel w ustalonych godzinach pracy oraz w czasie wolnym od zajęć 

zobowiązany jest do udzielania rodzicom rzetelnej informacji na temat zachowania, 

osiągnięć i trudności w nauce uczniów. 

4. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców o godzinach pracy pedagoga 

szkolnego, o kołach zainteresowań, pozalekcyjnych zajęciach sportowych, 

wyrównawczych, korekcyjnych, w których uczniowie mogą uczestniczyć. 

5. Na wniosek rodziców, uzasadniony zaświadczeniem specjalistycznej placówki 

służby zdrowia lub poradni psychologiczno - pedagogicznej, Rada Pedagogiczna 

umożliwia uczniom indywidualny tok nauczania wg ustalonego programu. 

6. Wychowawca informuje uczniów i rodziców o możliwości uczęszczania na lekcje 

religii lub etyki. 

7. Szkoła jest zobowiązana do udzielania informacji uczniom i ich rodzicom  

o możliwościach kontynuowania nauki. Informacji udziela wychowawca klasy lub 

pedagog, a w wyjątkowych przypadkach – członkowie kierownictwa szkoły. 

8. Dyrektor szkoły informuje Radę Rodziców o zadaniach i zamierzeniach 

dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych szkoły. 

9. Wychowawca klasy informuje Radę Klasową Rodziców o zadaniach i planach 

pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej w klasie. 

10. Każdy wychowawca ma obowiązek zorganizować przynajmniej raz na kwartał 

spotkanie z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy 

wychowawcze. 

 

 

 

 

 

§ 21 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 



 
 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych    im. Hipolita Cegielskiego  w Ziębicach. 

2. Samorząd Uczniowski, działający w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 

Hipolita Cegielskiego w Ziębicach, zwany dalej SU, działa na podstawie ustawy  

z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2156  

z późn. zm.), Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego 

w Ziębicach oraz niniejszego Regulaminu. 

§ 22 

1. Celem samorządu jest: 

1) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz 

podejmowania wspólnych decyzji  w sprawach szkoły, 

2) przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców 

wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły, 

3) zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i 

realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra, 

4) promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich 

przestrzeganiem, 

5) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, 

oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole, 

6) reprezentowanie działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, 

Radą Rodziców i innymi organami. 

 

§ 23 

1. Opiekę nad pracą SU sprawuje dwóch Opiekunów SU powołanych przez Zarząd SU 

spośród Rady Pedagogicznej.  

2. Opiekun SU wspomaga działalność SU poprzez: 

1) wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 

2) inspirowanie uczniów do działania, 

3) pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną. 



 
 

§ 24 

 

1. Do organów SU należą: 

1) Zarząd Samorządu Uczniowskiego, 

2) Przedstawiciele Samorządów Klasowych. 

2. Funkcje pełnione w organach SU nie mogą być łączone. 

§ 25 

1. Do kompetencji Zarządu SU należy: 

1) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich, 

2) opracowanie rocznego planu działania SU, 

3) identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby, 

4) przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców   

wniosków, opinii, sugestii członków SU, 

5) zbieranie i archiwizowanie [w teczce/segregatorze] bieżącej dokumentacji 

SU. 

2. Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego SU lub na żądanie co 

najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz na 

miesiąc. 

§ 26 

Do obowiązków członków Zarządu SU należy: 

1) uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU, 

2) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji, 

3) uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów, 

4) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy 

SU, 

5) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU. 

§ 27 

 



 
 

1. Zarząd SU składa się z: 

1) Przewodniczącego SU, 

2) Zastępcy Przewodniczącego SU, 

3) Sekretarza SU, 

4) Stałych członków Zarządu, stanowiących kierownictwo wybranych przez 

siebie sekcji. 

2. Przewodniczący SU: 

1) kieruje pracą Zarządu SU, 

2) reprezentuje SU wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców 

oraz innych organizacji, 

3) przedstawia uczniom, Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców 

plan pracy Zarządu SU  oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU, 

4) zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów 

Klasowych, 

5) zatwierdza decyzję organów SU. 

3. Zastępca Przewodniczącego SU: 

1) jest organem zastępczym Przewodniczącego SU, 

2) w przypadku nieobecności Przewodniczącego SU, przejmuje jego 

obowiązki określone w § 27, pkt.1, 

3) koordynuje pracę Zarządu SU na płaszczyznach zleconych przez 

Przewodniczącego SU, 

4) uczestniczy w reprezentacji SU wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, 

Rady Rodziców oraz innych organizacji. 

4. Sekretarz SU: 

1) prowadzi archiwizację dokumentów SU, 

2) sporządza protokoły z odbytych spotkań SU, 

3) w razie potrzeb przeprowadza korektę dokumentów SU, 

4) prowadzi księgę wpływów i wydatków. 



 
 

 

§ 28 

 

1. Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych 

członków Zarządu SU zleca Przewodniczący SU. 

§ 29 

 

1. Organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy 

członków. 

2. Decyzje organów SU zatwierdza Przewodniczący SU.  

3. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez 

Dyrekcję  gdy są sprzeczne    z prawem lub statutem szkoły. 

§ 30 

 

1. Przedstawiciele Samorządów Klasowych składają się z: 

1) Przewodniczącego klasy, 

2) Zastępcy Przewodniczącego klasy, 

3) Skarbnika. 

2. Przedstawiciele Samorządów Klasowych: 

1) identyfikują potrzeby uczniów, 

2) inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, 

sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole, 

3) informują uczniów o działalności Zarządu SU. 

3. Zebrania Przedstawicieli Samorządów Klasowych zwoływane są przez 

Przewodniczącego SU, Opiekuna SU lub na żądanie co najmniej połowy członków 

Przedstawicieli Samorządów Klasowych w przypadku zaistniałych sytuacji. 

4. Kadencja Przedstawicieli Samorządu Klasowego trwa od 1 września do 31 sierpnia 

danego roku szkolnego.  



 
 

§ 31 

 

1. Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy: 

1) uczestnictwo w Zebraniach Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego  

i realizacja celów zleconych przez Zarząd SU, 

2) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub 

dyrekcji, 

3) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy 

SU, 

4) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU. 

 

 

 § 32 

 

1. Do kompetencji Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy: 

1) współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU, 

2) opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU, 

3) zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU, 

4) kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem 

oraz Statutem Szkoły, 

5) rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań 

Przewodniczącego SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez 

członków Zarządu SU pod obrady. 

 

§ 33 

 

ORDYNACJA WYBORCZA 

 



 
 

1. Przewodniczący SU wybierany jest pod koniec kadencji poprzednika w miesiącu 

kwietniu.  

2. Przedstawiciele Samorządów Klasowych wybierani są co roku w miesiącu wrześniu.  

3. Wybory są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe. 

4. Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły. 

5. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na: 

1) przewodniczącego SU – posiada każdy uczeń szkoły, 

2) przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy. 

6. Wybory Przewodniczących  Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 3 

godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym 

przebiegiem czuwa wychowawca. Przewodniczącym Samorządu Klasowego zostaje 

osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów. Przewodniczący 

Samorządu Klasowego spośród kandydatów w danej klasie wybiera Zastępcę oraz 

Skarbnika. 

7. Ogólnoszkolne wybory na Przewodniczącego SU przeprowadza Szkolna Komisja 

Wyborcza powołana przez Zarząd SU. 

8. Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest najpóźniej na 2 tygodnie przed 

ustalonym przez Dyrekcję terminem wyborów. 

9. Do obowiązków Szkolnej Komisji Wyborczej należy: 

1) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów, 

2) określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia 

kampanii wyborczej przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem 

wyborów, 

3) przygotowanie wyborów, 

4) ogłoszenie terminu i miejsca wyborów, 

5) przeprowadzenie wyborów, 

6) obliczenie głosów, 

7) sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników. 



 
 

     10. Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób: 

1) kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie ustalonym przez 

Szkolną Komisję Wyborczą przed ustalonym przez Dyrekcję  terminem 

wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą, 

2) na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU 

umieszczone są w kolejności alfabetycznej, 

3) głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją 

Wyborczą w określonym miejscu i terminie, potwierdzenie tożsamości 

ucznia przez nauczyciela prowadzącego lekcję, złożenie podpisu na liście 

oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i 

wrzucenie karty do urny wyborczej. 

11. Przewodniczącym SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów. 

12. Zastępcą i Sekretarzem Przewodniczącego SU zostaje osoba, powołana przez 

nowego    Przewodniczącego SU. 

13. W przypadku równej liczby głosów oddanych na kandydatów, Szkolna Komisja 

Wyborcza    zarządza wybory uzupełniające. 

14. Mandat Organów SU wygasa w razie: 

1) rezygnacji, 

2) końca kadencji, 

3) odwołania, 

4) po ukończeniu nauki w szkole. 

15. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji: 

1) w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy 

powołuje osobę pełniącą obowiązki osoby której mandat wygasł czas 

określony lub przeprowadza uzupełniające wybory, 

2) w miejsce stałych członków Zarządu SU z wyłączeniem Przewodniczącego 

SU – Przewodniczący SU powołuje osoby pełniące ich funkcje, 



 
 

3) w przypadku Przewodniczącego SU – na czas określony obowiązki 

Przewodniczącego pełni Zastępca Przewodniczącego SU lub przeprowadza 

się uzupełniające wybory powszechne. 

§ 34 

 

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI 

 

1. SU działa w oparciu o fundusze gromadzone z dobrowolnych składek członków SU i 

innych osób lub środki przyznane przez organy, stowarzyszenia, instytucje i 

organizacje wspierające działalność SU oraz sponsorów prywatnych. 

§ 35 

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE – TECHNICZNE 

 

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas obrad Zarządu SU na wniosek 

Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, Dyrekcji  lub co najmniej połowy członków 

Zarządu SU lub co najmniej połowy Przedstawicieli Samorządów Klasowych. 

2. Zmiana Regulaminu SU wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia. 

3. Sprawy niepodjęte bądź nieomówione w niniejszym Regulaminie rozstrzyga 

Przewodniczący SU w oparciu   o sugestie Zarządu SU oraz Opiekunów SU. 

 

 

ROZDIAŁAŁ IV 

 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

§ 36 

1. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 

przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej. 



 
 

2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, 

którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych, określonych w szkolnym planie nauczania 

zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania.  

3. Liczba uczniów nie powinna przekraczać trzydziestu. W wyjątkowych 

sytuacjach decyzję o zwiększeniu liczby uczniów w klasie podejmuje dyrektor 

szkoły. 

 

§ 37 

 

Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania 

dla danego etapu edukacyjnego z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego. 

 

§ 38 

 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji 

szkoły zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku. 

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

zespołu, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin 

zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych 

nauczycieli wynikających ze szkolnych planów nauczania oraz indywidualnych 

potrzeb uczniów. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor Zespołu,  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 

zajęć. 

 

§ 39 

 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć.  

 



 
 

§ 40 

 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem 

nauczania, 

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w 

tym: zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze; zajęcia specjalistyczne dla 

uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy 

psychologiczno –pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne dla uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

4) zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, 

ochronie płodu ludzkiego  i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży 

(Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.4)), organizowane w trybie określonym 

w tych przepisach, 

5) zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu 

prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady 

rodziców, 

6)  dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia z języka 

obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w 

ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie 

została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć 

został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 

2. Zajęcia w szkole prowadzone są:  

1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. 

Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 

minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony  

w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń 

prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej, 

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

podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie, 



 
 

3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego 

etapu edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, religii, etyki, zajęcia WF-u, 

zajęcia praktyczne, 

4) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych 

poziomów edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z WF-u, 

zajęcia praktyczne, z edukacji dla bezpieczeństwa, 

5) w toku nauczania indywidualnego, 

6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu 

nauczania, 

7) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza 

szkołą, 

8) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej 

w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla 

danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie 

zblokowanych zajęć z: edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć praktycznych 

wychowania fizycznego, 

9) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej  

i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, 

białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- 

wypoczynkowe w okresie ferii letnich.  

3. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić 

proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2. 

4. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych  

i międzyklasowych: 

1) uczniowie klas pierwszych wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły składają 

deklarację wyboru poziomu nauczania języka nowożytnego na: poziomie 

IV.0 – dla początkujących lub poziomie IV.1p – dla kontynuujących 

naukę; 

2) w pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego przeprowadza się 

sprawdzian kompetencyjny z języka nowożytnego. Na podstawie jego 



 
 

wyników dokonuje się tworzenia grup międzyoddziałowych lub klasowych 

o określonym poziomie znajomości języka; 

3) uczniowie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego i technikum przed 

zakończeniem roku szkolnego, dokonują wyboru rodzaju zajęć 

edukacyjnych realizowanych na poziomie rozszerzonym z oferty tych zajęć 

zaproponowanych przez dyrektora szkoły, w uzgodnieniu z Radą 

Pedagogiczną i po uwzględnieniu możliwości organizacyjnych szkoły; 

5. Na zajęciach edukacyjnych z informatyki dokonuje się podziału na grupy  

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.  

6. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach  

o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są 

 w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych od 10 do 24 

uczniów.  

7. Jeżeli w szkole są tylko dwa oddziały tego samego etapu edukacyjnego, zajęcia z 

języków obcych oraz przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie 

rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych liczących nie 

mniej niż 15 osób. 

8. Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących 

prowadzenie ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dokonuje się podziału 

na grupy w oddziale liczącym więcej niż 30 osób, na czas prowadzenia ćwiczeń. 

9. Oddziały liczące mniej niż 30 osób mogą być dzielone na grupy na czas ćwiczeń z 

zakresu udzielania pierwszej pomocy za zgodą organu prowadzącego. 

10. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 

uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 

11. Zajęcia wychowania fizycznego w mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt  

i chłopców. 

12.  Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu 

wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (biologia, fizyka, 

chemia, przyroda) dokonuje się podziału na grupy, jeżeli oddział liczy 31 uczniów  

i więcej. 

13. W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów,  

w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. 

 

 



 
 

§ 41 

 

1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia  

z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego 

rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin  

w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. 

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

jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej 

sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach. Uczeń pełnoletni w formie pisemnej 

samodzielnie podejmuje decyzję o rezygnacji z udziału w zajęciach, którą 

przedstawia dyrektorowi szkoły.  

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na 

promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez 

ucznia. 

 

§ 42 

 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 

szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na 

podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły, lub za jego 

zgodą a poszczególnymi nauczycielami, zakładami kształcenia nauczycieli lub szkołą 

wyższą. 

 

§ 43 

 

W celu realizowania zajęć praktycznych w szkole prowadzone są warsztaty szkolne, 

które mieszczą się na terenie szkoły. 

  

1. Podstawowe obowiązki Warsztatów Szkolnych: 

1) Zapoznanie uczniów podejmujących praktyczną naukę zawodu z: 

a) zakresem obowiązków i przysługującymi uprawnieniami  

b) programem praktycznej nauki zawodu  

c) harmonogramem przejść uczniów poprzez Działy Warsztatów 

Szkolnych. 



 
 

2) Dostosowanie form organizacyjnych prowadzenie praktycznej nauki 

zawodu do kierunków kształcenia i do istniejących warunków  

w Warsztatach Szkolnych. 

3) Zapewnienie właściwego poziomu kształcenia zawodowego oraz 

zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy  

w szczególności poprzez: 

a) przygotowanie właściwych prac szkoleniowych dla uczniów, 

b) udzielenie uczniom instruktaży niezbędnych dla prawidłowego 

zrozumienia i właściwego wykonania tematów szkoleniowych, 

c) dokonywanie bieżących i okresowej oceny wyników nauczania, 

d) instruowanie i nadzorowanie przestrzegania przez uczniów 

przepisów BHP i P.POŻ. 

4) Zapewnienie uczniom odpowiednich warunków socjalnych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

 

2. Obowiązki uczniów w Warsztatach Szkolnych: 

1) przestrzegania ustalonego w Warsztatach Szkolnych czasu pracy 

 i wykorzystanie go w sposób najbardziej efektywny do wzbogacania 

umiejętności zawodowych, 

2) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pacy oraz 

przepisów przeciwpożarowych, 

3) dbanie o powierzone mienie Warsztatów Szkolnych, o należyty stan 

maszyn i urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz porządek i ład w miejscu pracy, 

4) zawiadamiania nauczyciela praktycznej nauki zawodu o zauważonym 

wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia, 

5) przestrzeganie zasad higieny osobistej, dbałość o estetykę ubioru, noszenia 

oznaczeń ustalonych przez kierownictwo Warsztatów Szkolnych. 

 

3. Organizacja pracy Warsztatów Szkolnych 

1) warsztaty Szkolne funkcjonują w oparciu o corocznie opracowywany plan 

pracy dydaktycznej, wychowawczej,  

2) w celu zapewnienia właściwego poziomu kształcenia zawodowego oraz 

zapewnienia prawidłowych warunków bezpieczeństwa i higieny pacy 

zajęcia na Warsztatach Szkolnych odbywają się w poszczególnych 



 
 

specjalnościach w oparciu o programy nauczania z podziałem na grupy 

odpowiedniej wielkości zgodnie z corocznie opracowanym arkuszem 

organizacyjnym i obowiązującymi przepisami, 

3) czas zajęć uczniów na Warsztatach Szkolnych wynika z programów 

nauczania dla poszczególnych klas i specjalności, 

4) w czasie zajęć uczeń ma prawo do przerwy na spożycie posiłku  

i regeneracji sił w wymiarze 25 minut, 

5) szczegółowy rozkład czasu pracy, przerw, sprzątania i instruktaży 

poszczególnych zespołów uczniowskich uwidoczniony jest w rozkładzie 

dnia pracy i wywieszony w każdym pomieszczeniu klasowym. 

 

4. Na terenie Warsztatów Szkolnych obowiązuje zakaz: 

1) przechowywania w szafkach odzieżowych i szufladach narzędziowych 

przedmiotów wartościowych stanowiących prywatną własność ucznia, 

2) samowolnego oddalania się ucznia z klasy i pomieszczeń warsztatowych 

bez zgody nauczyciela praktycznej nauki zawodu, 

3) palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz używania innych środków 

odurzających, 

4) wykonywania jakichkolwiek prac bez zgody nauczyciela praktycznej nauki 

zawodu, 

5) uruchamiania maszyn i urządzeń bez zgody nauczyciela praktycznej nauki 

zawodu oraz w sposób odmienny niż przewiduje to instrukcja obsługi. 

5. Po zakończeniu zajęć warsztatowych, uczeń najkrótszą drogą udaje się poza teren 

warsztatu. 

6.  Szkody wynikłe z winy ucznia w majątku Warsztatów Szkolnych pokrywa uczeń lub 

jego prawy opiekun. 

 

§ 44 

 

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

uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu 

pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz  

w miarę możliwości wiedzy o regionie. 



 
 

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy 

szkoły, a także absolwenci szkoły. 

3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

2) wypożyczanie książek poza biblioteką oraz udostępnienie księgozbioru,  

3)  efektywne posługiwanie się technologią informacyjną w centrum 

multimedialnym - stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, 

skaner, drukarka do dyspozycji czytelników. Centrum przeznaczone jest do 

celów edukacyjnych, poszerzania wiedzy, wyszukiwania potrzebych 

materiałów edukacyjnych. 

4) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczo – informacyjnego  

w grupach; zajęcia z całymi klasami odbywają się w klasach lekcyjnych. 

4.  Godziny pracy biblioteki uwzględniają organizację pracy szkoły – są na bieżąco 

uaktualniane i umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich 

zakończeniu (szkoła młodzieżowa) lub przed ich rozpoczęciem (szkoła dla 

dorosłych). 

5.   Organizacja biblioteki: 

1) z księgozbioru wydzielono część zbiorów udostępnionych wyłącznie  

w czytelni. Pewną część zbiorów przekazanych do gabinetów użytkują 

 i udostępniają opiekunowie tych gabinetów, 

2)  biblioteka wyposażona jest w stanowiska komputerowe z dostępem do 

internetu, z  których mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni 

pracownicy szkoły, rodzice przestrzegajacy postaniowień regulaminu, 

3) działalność biblioteki obejmuje: 

a) gromadzenie zbiorów oraz materiałów multimedialnych zgodnie z 

typami szkół w zespole (LO, T,  ZSZ), 

b) ewidencję zbiorów (inwentarz ogólny podręczników i innych 

nośników), 

c) wspieranie realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji 

kulturalnej i informacyjnej młodzieży oraz doskonalenie 

nauczycieli, 

d) opracowywanie zbiorów: opracowywanie techniczne zbiorów, 

klasyfikacja wg, UKD, katalogowanie wg nowych zasad, 

obowiązujących w bibliotekarstwie, 



 
 

e) selekcję zbiorów (przy współudziale nauczycieli), zgodnie z 

przepisami i w porozumieniu z dyrekcją szkoły, 

f) konserwację zbiorów (zabiegi chroniące książki – oprawa, teczki, 

folia, dokonywanie napraw w warunkach szkolnych), 

g) organizację warsztatu informacyjnego: księgozbiór podręczny, 

prowadzenie katalogu (alfabetycznego i rzeczowego) książek i taśm 

niezależnie od miejsca ich przechowywania w szkole, 

h) wypożyczanie indywidualne do domu oraz udostępnianie zbiorów 

w czytelni (w wypożyczalni dopuszcza się wolny dostęp do półek), 

i) prowadzenie przez bibliotekarza zapisu wypożyczeń 

umożliwiającego kontrolę obiegu materiałów bibliotecznych. 

Bibliotekarz prowadzi sprawozdawczość dzienną, miesięczną oraz 

roczną, czytelnicy korzystający z czytelni wpisują się do zeszytu 

oddzielnie, 

j) przysposabianie uczniów do aktywnych form uczenia się, 

korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek. 

 

6. Zadaniem nauczyciela – bibliotekarza jest: 

1) udostępnianie zbiorów, 

2) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych. 

3) informowanie uczniów i nauczycieli o nowościach, 

4) poradnictwo w wyborze książek, 

5) prowadzenie  zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego, 

6) prowadznie różnych form upowszechniania czytelnictwa, 

7) organizowanie  różnorodnych działań rowijających wrażliwość kulturową i 

społeczną, 

8) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz 

wyrabiania i pogłebiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

9) propagowanie różnych imprez kultoralno - medialnych, np. konkursy, 

wieczory filmowe, wieczory literackie, wystawy tematyczne. 

10) analiza czytelnictwa w poszczególnych klasach, szkołach, na plenarnych 

posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 

11) udostępnianie uczniom i nauczycielom materiałów potrzebnych do 

organizacji imprez szkolnych, 



 
 

12) udział w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły poprzez 

współpracę z nauczycielami przedmiotów, rodzicami, innymi bibliotekami 

i placówkami pozaszkolnymi, 

13) egzekwowanie zwrotu książek. 

 

7. Zasady współpracy z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz bibliotekami. 

1) Współpraca z uczniami: 

a) pomoc w samodzielnym wyszukiwaniu informacji, 

b) z księgozbioru podręcznego oraz stanowisk komputerowych w 

czytelni korzystać mogą wszyscy uczniowie, 

c) organizowanie wystaw twórczości uczniów okolicznościowych i 

tematycznych, 

d) zachęcanie uczniów do działalnosci twórczej 

2) Współpraca z nauczycielami: 

a) udzielanie pomocy nauczycielom w doskonaleniu się i pracy 

twórczej, 

b) korzystanie z księgozbioru podrecznego i stanowsk 

komputerowych, 

c) wyszukiwanie informacji i sporządzanie spisów bibliograficznych, 

d) współpraca z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym w 

poznawaniu uczniów i ich aktywizacji czytelniczej, 

e) wykonywanie zadań wynikających z planu pracy szkoły, 

f) pomoc w przygotowaniu róznych form zajęć dydaktycznych i 

wychowawczych w bibliotece szkolnej, 

3) Współpraca z rodzicami: 

a) rodzice uczniów na kartach czytelnika swojego dziecka mogą 

wypożyczać książki oraz korzystać z księgozbioru podręcznego i 

stanowisk komputerowych, 

b) angażowanie rodziców do udziału w akcjach charytatywnych, 

c) włączenie rodziców w akcje upowszechniajace czytelnictwo. 

2) Współpraca z bibliotekami: 

a) biblioteka wymienia informacje, dzieli się doświadczeniami z 

bibliotekarzami bibliotek szkolnych i publicznych. Uzyskane 

informacje udostępnia czytelnikom biblioteki szkolnej, 



 
 

b) promuje w środowisku szkolnym i lokalnym akcje czytelnicze, 

kulturalne i społeczne, 

c) uzyskiwanie informacji bibliograficznych, katalogowych i innych 

związanych z pracą biblioteki i promocją czytelnictwa. 

 

9. Regulamin biblioteki szkolnej. 

1) biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu 

oraz na miejscu w czytelni, 

2) korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne, 

3) w bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków, 

4) przy zapisie należy okazać dowód osobisty oraz wypełnić zobowiązanie, 

5) za niepełnoletniego czytelnika podpisują zobowiązanie i odpowiadają 

rodzice lub opiekunowie, 

6) czytelnik obowiązany jest do powiadomienia biblioteki o zmianie 

nazwiska, miejsca pracy lub zamieszkania, 

7) czytelnia czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki, 

8) w czasie ferii, świąt i wakacji biblioteka jest nieczynna, 

9) w bibliotece jest wolny dostęp do półek, 

10) bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o posiadanych 

zbiorach, pomaga w doborze lektury, w korzystaniu z katalogu itp., 

11) czytelnik indywidualny może jednorazowo wypożyczyć trzy książki na 

okres jednego miesiąca, 

12) na prośbę czytelnika bibliotekarz przedłuża termin zwrotu książek o dwa 

tygodnie, 

13) na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie 

wypożyczone przez innych czytelników, 

14) z księgozbioru podręcznego i księgozbioru czytelni można korzystać tylko 

na miejscu - w czytelni, 

15) czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek, 

16) przy wypożyczeniu czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki. 

Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi, 

17) uszkodzenia stwierdzone przez bibliotekarza przy zwrocie książki, nie 

zgłoszone uprzednio obciążają czytelnika, 

18) za szkody wynikłe z zagubienia książki bibliotecznej odpowiada czytelnik, 



 
 

19) w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik ma obowiązek 

odkupić kolejne wydanie tego samego tytułu lub inną wskazaną przez 

bibliotekarza, 

20) w przypadku wydawnictwa wielotomowego czytelnik pokrywa koszty 

całości wydawnictwa, 

21) rodzaj odszkodowania lub wysokość opłaty za zniszczoną lub zagubioną 

książkę ustala dyrektor szkoły, 

22) za okres wakacji letnich wszystkie książki muszą być zwrócone do 

biblioteki, 

23) wszelkie kwestie sporne między biblioteką a czytelnikiem rozstrzyga 

dyrekcja szkoły.  

10. Regulamin czytelni szkolnej: 

1) z czytelni może korzystać każdy uczeń i każdy czytelnik biblioteki, 

2) czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki, 

3) przed wejściem do czytelni należy zostawić okrycie wierzchnie i torbę  

w wypożyczalni lub w szatni, 

4) w czytelni obowiązuje cisza, 

5) w czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, 

6) księgozbiór podręczny udostępniony jest tylko na miejscu, 

7) korzystający z czytelni obowiązany jest wpisać się do księgi odwiedzin, 

8) podane przez bibliotekarza książki i czasopisma należy po wykorzystaniu 

zostawić na stole, 

9) wypożyczonych materiałów nie wolno niszczyć, robić na nich notatek, 

zaginać kartek. 

11. Regulamin centrum multimedialnego. 

1) centrum multimedialne czyne jest w godzinach pracy biblioteki, 

2) stanowisk komputerowych nie wolno wykorzystywać do gier i zabaw, 

3) na stanowiskach można korzystać tylko z zainstalowanych programów, 

4) przy jednym stanowisku moga pracować dwie osoby, 

5) wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu stanowska 

komputerowego nalezy zgłaszać nauczycielowi, 

 

§ 45 

 



 
 

SZKOŁA ZAOCZNA 

 

1.  Terminem szkoła zaoczna określamy w niniejszym statucie szkołę dla dorosłych 

działającą przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. H.Cegielskiego w Ziębicach, 

w której kształcenie odbywa się w formie zaocznej. 

  2. Organami szkoły zaocznej są:   

 Dyrektor Szkoły,  

 Rada Pedagogiczna szkoły dla dorosłych, 

 Samorząd Słuchaczy. 

  3.  Pracą szkoły zaocznej kieruje dyrektor szkoły, który: 

   1) organizuje pracę szkoły zaocznej, 

   2) sprawuje nadzór nad realizacją planów i programów nauczania, 

   3) zatrudnia nauczycieli, 

   4) ustala podział godzin, 

   5) ustala harmonogram oddawania prac kontrolnych,  

   6) ustala harmonogram semestralnych egzaminów pisemnych i ustnych, 

   7) czuwa nad prawidłowością prowadzonej dokumentacji pedagogicznej oraz 

dokumentacji słuchaczy,  

 4.  Rada Pedagogiczna szkoły zaocznej to kolegialny organ szkoły w zakresie realizacji 

      statutowych zadań dotyczących kształcenia i opieki nad słuchaczami szkoły 

zaocznej. 

  5. Samorząd Słuchaczy to reprezentacja słuchaczy szkoły zaocznej. 

     1)  Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze szkoły zaocznej. 

     2) Samorząd Słuchaczy wybiera spośród siebie Semestralne Rady Słuchaczy 

oraz Radę Samorządu Słuchaczy jako reprezentanta w kontaktach z 

dyrekcją szkoły. 



 
 

     3)  działalność Samorządu Słuchaczy określa Regulamin Samorządu 

Słuchaczy przyjęty przez słuchaczy w głosowaniu powszechnym. 

  6.  Organizacja pracy szkoły zaocznej. 

     1) nauka odbywa się w formie zaocznej w systemie semestralnym (semestr 

jesienny  i wiosenny), 

     2)  nauka  w szkole zaocznej oparta jest na podbudowie następujących   

szkół: 

 ośmioklasowej szkoły podstawowej,   

 szkoły gimnazjalnej,   

 zasadniczej szkoły zawodowej, 

 szkoły średniej,  

 szkoły ponadgimnazjalnej. 

    3)  przyjęcie do szkoły odbywa się bez egzaminów wstępnych oraz według 

kolejności składanych podań, 

   4) przedmioty i wymiar godzin nauczania (zajęcia, konsultacje) określają 

ramowe plany nauczania dla poszczególnych kierunków kształcenia, 

   5) kształcenie w szkole zaocznej oparte jest przede wszystkim na 

samodzielnej pracy słuchacza, 

    6)  konsultacje zbiorowe i indywidualne ze słuchaczami odbywają się na 

wszystkich semestrach w czwartki, piątki , a za zgodą dyrektora szkoły w 

inne dni tygodnia, 

    7)  w celu wspierania działalności statutowej szkoły od słuchaczy pobiera się 

semestralną dobrowolną darowiznę na rzecz szkoły, w wysokości ustalonej 

przez Samorząd  Słuchaczy i zaakceptowanej przez dyrektora szkoły (art. 

55 ustawy o syst. oświaty).  

7.  Egzaminy semezstralne i końcowe w szkole zaocznej. 



 
 

    1) Podstawą klasyfikowania słuchaczy w szkole zaocznej są egzaminy 

semestralne oraz końcowa klasyfikacja z poszczególnych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania. 

   2)  W szkole dla dorosłych słuchacz podlega klasyfikacji: -semestralnej - 

końcowej . 

   3) Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych słuchacza z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym 

semestrze oraz ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć. 

  4)  Egzaminy semestralne pisemne i ustne przeprowadzają nauczyciele 

poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

   5)  W szczególnych przypadkach dyrektor może wyznaczyć na egzaminatora 

innego nauczyciela danych zajęć edukacyjnych. 

   6) Tematy egzaminu semestralnego pisemnego i ustnego opracowuje 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych przedkłada je do zatwierdzenia 

najpóźniej 7 dni przed sesją egzaminacyjną. 

   7)  Terminy egzaminów semestralnych planuje się w ciągu ostatnich 3 do 5 

tygodni każdego semestru. 

   8)  Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele 

informują słuchacza czy spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu 

semestralnego 

   9)  Semestralny egzamin pisemny trwa 2 godziny lekcyjne.  

  10)  Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na 

obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w 

wysokości co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz 

uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac  kontrolnych oceny uznane za 

pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

  11)  W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, 

jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela drugą 



 
 

pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest 

uzyskanie z pracy kontrolnej oceny pozytywnej. 

   12)  Słuchacz, który z uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do egzaminu 

semestralnego, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły. 

   13)  Termin dodatkowy, o którym mowa w ustępie 12 powinien być 

wyznaczony po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca 

lutego lub po semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.  

  14)  Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki 

składa się z części pisemnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych 

egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej.  

  15)  Egzamin semestralny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia 

zawodowego praktycznego ma formę zadania praktycznego.  

  16)  W szkole policealnej dla dorosłych słuchacz przystępuje w każdym 

semestrze do egzaminów semestralnych, w formie pisemnej z dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego 

podstawowych dla zawodu, w którym się kształci.  

17)  Słuchacz może być zwolniony z ustnego egzaminu semestralnego z 

konkretnych zajęć edukacyjnych, jeżeli otrzymał ocenę co najmniej bardzo 

dobrą z egzaminu w formie  pisemnej. 

 18)  W ciągu jednego dnia słuchacz może zdawać egzaminy pisemne lub ustne 

najwyżej z dwóch przedmiotów.  

 19)  Wszystkie egzaminacyjne prace pisemne wykonuje słuchacz na arkuszach 

papieru opatrzonych podłużną pieczęcią szkoły.  

 20)  Na egzaminach semestralnych słuchacz może korzystać z tablic 

matematycznych,  kalkulatorów oraz słowników języków obcych. 

 21) W pomieszczeniach, w których przeprowadza się egzamin ustny może 

przebywać co najwyżej trzech słuchaczy (jedna osoba zdająca i dwie osoby 

przygotowujące się). 



 
 

 22) Egzamin semestralny w formie ustnej przeprowadza się na podstawie 

zestawów zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane 

zajęcia edukacyjne. Liczba  zestawów zadań musi być większa od liczby 

słuchaczy przystępujących do egzaminu. Słuchacz losuje jeden zestaw 

zadań. 

 23) Egzamin semestralny w formie zadania praktycznego przeprowadza się na 

podstawie  zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane 

zajęcia edukacyjne. Słuchacz losuje jedno zadanie. 

 24)  Słuchaczowi przysługuje 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi 

ustnej.  

25)  Treść pytań egzaminacyjnych na egzaminie ustnym powinna obejmować 

materiał nauczania danych zajęć edukacyjnych przewidziany w danym 

semestrze.  

26)  Kontrolę prawidłowości egzaminów semestralnych pisemnych i ustnych 

przeprowadza dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego wicedyrektor. 

 27)  Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania 

oceny niedostatecznej z jednego lub dwóch egzaminów semestralnych.  

28)  Słuchacz składa egzamin poprawkowy w formie pisemnej i ustnej z tych 

zajęć edukacyjnych dla których obowiązuje forma pisemna i ustna, 

pozostałe egzaminy semestralne z zajęć edukacyjnych egzamin 

poprawkowy zdaje w formie ustnej.  

29)  Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne  po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca 

lutego i po zakończeniu  semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 

sierpnia. . 

 30)  Z egzaminu semestralnego, egzaminu semestralnego w terminie 

dodatkowym oraz egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, 

zawierający w szczególności: 

        a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony   

egzamin;  



 
 

       b) imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin; 

       c) termin egzaminu;  

       d) imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu;  

       e) oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych 

słuchaczy.  

31)  Do protokołu, o którym mowa w ust. 30, dołącza się: 

       a) prace egzaminacyjne słuchaczy – w przypadku egzaminu w 

formie pisemnej;   

       b) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań 

wraz ze zwięzłą informacją o odpowiedziach słuchaczy – w 

przypadku egzaminu w formie ustnej;  

        c) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania wraz ze 

zwięzłą informacją  o wykonaniu zadań praktycznych – w 

przypadku egzaminu w formie zadania praktycznego. 

32)  Słuchacz, który nie odbył obowiązkowych zajęć w wymiarze 50 %, nie 

zaliczył prac  kontrolnych z wynikiem pozytywnym nie otrzymuje 

promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy 

słuchaczy decyzją dyrektora szkoły. 

 33)  Semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.  

 34)  Słuchacz, który nie zdał co najmniej jednego egzaminu poprawkowego, 

nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony 

z listy słuchaczy decyzją dyrektora szkoły.  

35)   Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na 

pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną 

słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć 

dydaktycznych. 



 
 

 36)  Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej 

szkole. 

 37) Słuchacz może być przyjęty na semestr programowo wyższy innego typu 

szkoły do  której uczęszczał pod warunkiem zdania na ocenę pozytywną 

egzaminów  klasyfikacyjnych z przedmiotów objętych programem 

nauczania w poprzednich semestrach. 

 8. Promowanie w szkole zaocznej. 

   1) Po dokonaniu klasyfikacji semestralnej Rada Pedagogiczna na podstawie 

ustalonych ocen decyduje o: 

      a) promowaniu słuchacza na semestr programowo wyższy, 

      b) ukończeniu semestru programowo najwyższego, 

      c) ukończeniu szkoły przez słuchacza, 

 2)  promocję na semestr programowo wyższy otrzymuje słuchacz, który 

uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne 

semestralne oceny, 

 3)  słuchacz ukończył szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał 

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych w całym cyklu 

kształcenia oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, 

 4)  na klasyfikację końcową składają się : - semestralne oceny klasyfikacyjne 

       z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalone w semestrze programowo 

najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach 

programowo wyższych, 

5)  klasyfikację końcową dokonuje się w semestrze programowo najwyższym, 

6)  słuchacz, który otrzymał przynajmniej jedną ocenę niedostateczną w 

wyniku ostatecznej klasyfikacji semestralnej zostaje skreślony z listy 

słuchaczy decyzją dyrektora szkoły, 



 
 

7)  Dyrektor szkoły dla dorosłych może zwolnić słuchacza powtarzającego 

semestr na  podstawie art. 44z ust. 3–5 ustawy z realizacji obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, z    których uzyskał poprzednio pozytywną 

semestralną ocenę klasyfikacyjną, 

8)  w przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 7, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona” oraz podstawę prawną 

zwolnienia. 

9.  Dokumentowanie osiągnięć słuchacza.  

  1)   dla każdego oddziału prowadzony jest dziennik lekcyjny oraz arkusze 

ocen, 

  2)  każdy słuchacz otrzymuje indeks, w którym nauczyciel prowadzący dane 

zajęcia edukacyjne wpisuje oceny z egzaminów klasyfikacyjnych 

semestralnych, 

  3)  dopuszcza się w ocenach bieżących stosowanie znaków + i –, 

  4)  w dzienniku lekcyjnym odnotowuje się oceny ze złożonych prac 

kontrolnych, 

  5)  z egzaminu semestralnego, egzaminu semestralnego w terminie 

dodatkowym oraz egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający: 

 nazwę zajęć edukacyjnych, 

 imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin, 

 termin egzaminu, 

 imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu, 

 oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy. 

6)   Do protokołu dołącza się prace egzaminacyjne  słuchaczy, zestawy zadań w 

przypadku egzaminu w formie ustnej, zestawy zadań, w przypadku 

egzaminu w formie zadania praktycznego. 

  7)  Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia 

odpowiedniego typu  szkoły. 

 10.  Prawa i obowiązki słuchacza szkoły zaocznej. 

   1)  wszyscy słuchacze szkoły dla dorosłych tworzą Samorząd Słuchaczy , 



 
 

   2)  Samorząd Słuchaczy wybiera spośród siebie Radę Samorządu Słuchaczy 

jako reprezentację w kontaktach z dyrektorem szkoły lub wicedyrektorem 

ds. kształcenia dorosłych., 

   3)  Cele działalności Samorządu Słuchaczy Wydziału Zaocznego:  

     a) rozwijanie umiejętności samorządowych, 

      b) udział z zarządzaniu szkołą,  

      c) uczestnictwo w samodzielnym rozwiązywaniu własnych 

problemów oraz partnerstwo w stosunkach słuchaczy z 

nauczycielami w realizacji celów dydaktycznych i 

wychowawczych szkoły, 

   d) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie 

warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i 

samodyscypliny, 

   4)  Zadania Samorządu Słuchaczy szkoły zaocznej: 

      a) przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i 

kolegów, spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów 

ogółu społeczności słuchaczy, 

     b) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie słuchaczy 

do wykonywania niezbędnych prac na rzecz semestru, szkoły, 

środowiska, 

     c) rozstrzyganie sporów między słuchaczami, zapobieganie 

konfliktom między słuchaczami i nauczycielami, a w przypadku 

pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go  dyrektorowi 

szkoły lub radzie pedagogicznej, 

     d) dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej 

tradycji. 

  5)  Prawa słuchacza szkoły zaocznej. Słuchacz ma prawo do: 

       a) czynnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych,  

        b) poznania programu nauczania obowiązującego w semestrze w 

danym roku szkolnym, 

        c) zgłaszania nauczycielom problemów budzących szczególne 

zainteresowanie z prośbą o ich wyjaśnienie i pomoc w 

rozwiązaniu, 

       d) poznania terminu rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej jesiennej i 

wiosennej co najmniej na dwa tygodnie przed egzaminami,  

       e) jawności ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych, 

        f) wykorzystywania przerw międzylekcyjnych na wypoczynek, 



 
 

        g) poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach 

osobistych, 

        h) swobody wyrażania własnych poglądów na różne tematy w 

sposób parlamentarny  i w formie, która nie narusza godności 

osób trzecich. 

  6)  Obowiązki słuchacza szkoły zaocznej. Słuchacz ma obowiązek: 

         a) dbać o honor szkoły i godnie ją reprezentować na zewnątrz, 

        b) systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem 

swojej wiedzy,  

        c) okazywać szacunek nauczycielom, opiekunom semestrów oraz 

innym   pracownikom szkoły,  

       d) przeciwdziałać wszelkim przejawom wandalizmu, negować 

lekceważenie obowiązków szkolnych, 

       e) dbać o ład i estetykę otoczenia, 

      f) tworzyć atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, 

przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności i 

przestrzegać kultury języka,  

      g) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów (słuchaczom 

zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu oraz używania 

innych środków odurzających na terenie szkoły), 

      h) przestrzegać zasad higieny osobistej. 

  7)  Słuchacz może być usunięty ze szkoły z następujących przyczyn: 

     a) za spożywanie alkoholu lub przebywanie w stanie nietrzeźwym 

na terenie szkoły, 

     b) za spożywanie środków odurzających oraz za ich 

rozprowadzanie na terenie szkoły, 

     c) za czynną napaść na kolegów, nauczycieli lub pracownika 

szkoły, 

     d) za kradzież mienia szkoły lub mienia słuchaczy, 

  8)  Tryb odwołania się od kary: 

      a) odwołanie się do Samorządu i opiekuna semestru (termin 3 dni),  

     b) odwołanie się do Rady Pedagogicznej (termin 7 dni), 

     c) odwołanie się do Dyrektora Szkoły (termin 4 dni).  

9)  Słuchacz szkoły zaocznej za wzorową i przykładną postawę w trakcie nauki 

może otrzymać: 

    a) pochwałę opiekuna semestru,  



 
 

    b) pochwałę dyrektora szkoły wobec słuchaczy,  

    c) dyplom uznania,  

    d) nagrodę rzeczową  

    e) inne nagrody i wyróżnienia ustanowione przez władze szkoły. 

 

 

 

ROZDZIAŁ V 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 47 

  

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomiczno- 

administracyjnych i pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa ust.1 

określają odrębne przepisy. 

§ 48 

 

Zadania nauczycieli 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz 

odpowiada, za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów. 

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:  

1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć 

organizowanych przez szkołę, 

2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie 

najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji 

wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych 

form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia 

uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie 

uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i 

sadów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim 

uczniów, 

3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny,  

w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze 

wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, 

4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich 

zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych 

narodów, ras  

i światopoglądów, 



 
 

5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy 

dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych 

niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji 

zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny, 

6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych 

potrzeb rozwojowych uczniów, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, 

7) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych 

potrzebach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 

8) wnioskowanie do dyrektora szkoły o objęcie pomocą psychologiczno-

pedagogiczną ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela 

działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel 

zdiagnozował wybitne uzdolnienia, 

9) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u 

którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne 

trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej  poradni 

specjalistycznej, 

10) bezstronne, rzetelne i sprawiedliwe ocenianie bieżącej wiedzy i 

umiejętności uczniów, z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji 

oceny, 

11) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w 

wewnatrzszkolnym systemie oceniania, 

12)  zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica,  

13) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątszkolnymi 

zasadami oceniania, 

14) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i 

zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień 

i zainteresowań, przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach  

przedmiotowych, zawodach, 

15) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, 

rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą, 

16) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym, pedagogiem, 

pielęgniarka szkolną poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi 

instytucjami wychowawczymi, 

17) indywidualne kontaktowanie się z rodzicami uczniów, 

18) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w 

konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia 

organizowanych przez OKE lub inne instytucje w porozumieniu z 

Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN, 

19) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i 

imprezach organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami 



 
 

uczestniczącymi w kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej 

formie organizacyjnej, 

20) przestrzeganie dyscypliny pracy: natychmiastowe informowanie dyrekcji o 

nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć, 

21) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe 

dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych 

dokumentów,  

22) kierowanie się dobrem ucznia, a także poszanowaniem godności osobistej 

ucznia, 

23) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów 

i rodziców, 

24) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje 

pracownicze, 

25) opracowanie lub dokonanie wyboru programu nauczania i zapoznanie z 

nimi uczniów i rodziców, 

26) uczestniczenie w pracach zleconych doraźnie przez dyrektora szkoły m.in. 

przeprowadzanie egzaminów maturalnych i zawodowych, 

27) znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz 

przeciwpożarowych obowiązujących na terenie szkoły, 

28) znajomość statutu szkoły i bezwzględne jego przestrzeganie. 

 

§ 49 

 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych 

tworzą zespół przedmiotowy. 

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły 

przewodniczący zespołu. 

3. Cele i zadnia zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów 

realizacji programów nauczania, korygowanie treści nauczania 

przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru 

programów nauczania; 

2)  wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów  

i wskaźników jakości pracy szkoły, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz 

doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, 

warsztatów szkolnych, gabinetów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu 

ich wyposażenia, 

5)  wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, 

innowacyjnych  

i eksperymentalnych  programów nauczania, 



 
 

6) tworzenie zestawu programów nauczania, 

7) projektowanie ramowych planów nauczania. 

 

§ 50 

 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami. 

2. W oparciu o program wychowawczy szkoły wychowawca opracowuje plan pracy 

wychowawczej. 

3. Wychowawca otacza indywidualną opieką każdego wychowanka oraz: 

1) poznaje uczniów i ich sytuację rodzinną poprzez rozmowy indywidualne, 

kontakty z rodzicami lub opiekunami, 

2) utrzymuje stały kontakt z wychowankiem, interesuje się jego wynikami w 

nauce i zachowaniem, systematycznie je ocenia, a w razie potrzeby 

organizuje pomoc, 

3) zachęca do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

4)  informuje o działających na terenie szkoły organizacjach i kołach 

zainteresowań, zachęca do pracy w nich, 

5)  uzyskuje dodatkowe informacje o uczniu od innych nauczycieli, od 

pielęgniarki i pedagoga. 

4. Wychowawca planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

1) różne formy życia zespołowego rozwijające i integrujące zespół 

uczniowski: imprezy klasowe, wycieczki, wyjścia do kina, teatru itp.,  

2)  zachęca do uczestnictwa w imprezach szkolnych i środowiskowych, 

3) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy w tym przeprowadza cykl lekcji o kulturze osobistej i 

zachowaniu w szkole i poza nią, 

4)  aktywizuje uczniów do udziału w pracach samorządu klasowego  

i szkolnego, 

5) inspiruje i zachęca do podejmowania inicjatyw i prac na rzecz szkoły i 

środowiska, dokonuje wraz z uczniami oceny uzyskiwanych wyników. 

5. Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), 

uzgadniając i koordynując z nimi ich działania wychowawcze wobec ogółu 

uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy 

to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i 

niepowodzeniami szkolnymi), 



 
 

1) analizuje i wyjaśnia przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów, 

2) informuje o sytuacji ucznia nauczycieli uczących w jego klasie, 

3)  podejmuje środki zaradcze, 

4) pomaga w zorganizowaniu zajęć dodatkowych w celu uzupełnienia wiedzy 

z poszczególnych  przedmiotów, 

5) organizuje pracę wychowawczą w swoim zespole, 

6) współpracuje na co dzień  z nauczycielami praktycznej nauki zawodu, 

6. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: poznania i ustalenia 

potrzeb opiekuńczo-wychowawczych poprzez: 

1) organizację zebrań klasowych (minimum 4 w roku szkolnym pozostałe w 

zależności od sytuacji dydaktyczno – wychowawczej w klasie),  

2) utrzymywanie indywidualnych kontaktów z rodzicami uczniów oraz 

przeprowadzanie rozmów indywidualnych, 

3) współdziała z rodzicami w ich działaniach wychowawczych, 

4) dzieli się z rodzicami ucznia uwagami, przekazuje opinie na temat 

zachowania i uczęszczania ucznia do szkoły oraz informuje o ocenach jego 

wyników w nauce, 

5) uzyskuje od rodziców dodatkowe informacje o uczniu,  

6) angażuje rodziców w sprawy życia klasy i szkoły, 

7)  aktywizuje rodziców uczniów do pomocy i udziału w imprezach 

szkolnych  

i klasowych, 

8)  problemy wychowawcze w klasie omawia z rodzicami ,wskazuje i ustala 

formy i metody pomocy,  

9) inspiruje do tworzenia funduszu pomocy na rzecz szkoły. 

7. Wychowawca współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami 

świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności, także 

zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

8. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej  

i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i 

naukowych. 

9. Początkujący nauczyciel – wychowawca powinien uzyskać pomoc i opiekę dyrekcji 

szkoły. Nauczycielom stażystom i kontraktowym dyrektor wyznacza opiekuna 

stażu. 

 



 
 

ROZDZIAŁ VI 

 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

§ 51 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

 

 

1. Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z 

zasadami dydaktyki, metodyki nauczania i wychowania oraz zasadami higieny 

pracy umysłowej a w szczególności do: 

1) przedstawienia wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom - 

opinii i wniosków dotyczących organizacji zajęć, treści i metod nauczania i 

wychowania, oraz uzyskania na nie wyjaśnień i odpowiedzi, 

2) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy, przy zachowaniu 

wszystkich ograniczeń wynikających z organizacji szkoły i ogólnie 

przyjętych norm moralnych, 

3) do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie kształcenia przez 

nauczycieli, innych pracowników szkoły i uczniów, 

4) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w czasie pobytu w 

szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych 

organizowanych przez szkołę poza jej terenem, 

5) do opieki wychowawcy klasy, nauczycieli przedmiotu, pedagoga 

szkolnego lub stowarzyszenia czy organizacji działających na terenie 

szkoły, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród 

młodzieży, albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

6) do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej, do ochrony praw osobistych, rodzinnych i koleżeńskich oraz 

poszanowania poglądów i godności, 

7) swobodnego wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkolnego, a 

także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych 

osób i postępuje w sposób taktowny i tolerancyjny, 

8) do zapoznania się z programem nauczania , programem wychowawczym i 

programem profilaktycznym, ich treścią i celami oraz stawianymi 

wymaganiami zgodnie z wewnętrzszkolnym systemem oceniania, 

9) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w 

nauce  

i zachowaniu, 

10) powiadomienia z wyprzedzeniem tygodniowym o terminie pisemnej pracy 

klasowej z jednoczesnym odnotowaniem jej tematu w dzienniku 

lekcyjnym z uwzględnieniem zasady, że w ciągu dnia może odbywać się 

tylko jedna praca klasowa, sprawdzian, test, a w ciągu tygodnia nie więcej 

niż trzy wymienione formy pisemne. 



 
 

11) ocena i omówienie prac pisemnych powinno nastąpić w ciągu  dwóch 

tygodni od dnia ich  napisania, 

12) następny, pisemny sprawdzian wiadomości z tego samego przedmiotu 

może się odbyć po omówionych, ocenionych pracach ze sprawdzianu 

poprzedniego, 

13) nieprzygotowanie – jeden raz w okresie (z podaniem przyczyny) z każdego 

przedmiotu z wyjątkiem zajęć praktycznych, fakt  nieprzygotowania należy 

zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji, a zgłoszenie go nie  

może spowodować innych konsekwencji poza odnotowaniem  w 

dzienniku, 

14) do składania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzającego 

zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 

15) pomocy pedagoga szkolnego i korzystania z poradnictwa psychologiczno – 

pedagogicznego w formach dostępnych w szkole, np. dodatkowej pomocy 

nauczyciela w formie konsultacji, 

16) uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych 

organizowanych na terenie szkoły lub poza nią, 

17) udziału w imprezach, obozach i wycieczkach organizowanych  przez 

szkołę, Samorząd Uczniowski lub koła działające na terenie szkoły, 

18) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi (w porozumieniu z dyrekcją szkoły), 

19) reprezentowania szkoły w zawodach sportowych, turniejach, olimpiadach, 

itp. po spełnieniu określonych każdorazowo wymagań, 

20) korzystania z urządzeń, sprzętu, pomocy dydaktycznych,  biblioteki, 

czytelni, pracowni przedmiotowych i sali gimnastycznej  za zgodą i pod 

nadzorem osoby  odpowiedzialnej, 

21) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej (w miarę możliwości 

szkoły i na zasadach określonych odrębnymi przepisami), 

22) swobody wyboru i zrzeszania się w organizacjach działających na terenie 

szkoły  poprzez działalność samorządową, 

23) odwoływania się od orzeczonej kary do dyrektora szkoły, w razie 

skreślenia z listy uczniów do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w terminie 

14 dni od dnia doręczenia decyzji, 

24) nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia w nauce, zachowaniu, sporcie i 

innych dziedzinach, 

25) W przypadku ukarania ucznia za nieprzestrzegania praw zawartych w 

Statucie, uczeń , jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo składać 

(w formie pisemnej) skargę do dyrektora szkoły. Od orzeczonej decyzji 

dyrektora szkoły, przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty w terminie 

14 dni od daty otrzymania decyzji. 

2. Uczeń ma obowiązek ściśle przestrzegać postanowień zawartych w Statucie , a w 

szczególności : 



 
 

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych 

wynikających z planu zajęć, w praktycznej nauce zawodu i w życiu  

szkoły, 

2) przybywać na zajęcia punktualnie; w przypadku spóźnienia, uczeń 

zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia, 

3) systematycznie przygotować się do zajęć szkolnych,  

4) uczestniczyć aktywnie w zajęciach wybranych przez  siebie kół 

zainteresowań czy organizacji, 

5) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

6) dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój,  

7) dbać o własne zdrowie i higienę oraz rozwój umysłowy i fizyczny, nie 

palić tytoniu, nie pić alkoholu i nie używać innych środków szkodliwych 

dla zdrowia, 

8) szanować pracę własną, koleżanek i kolegów, rodziców, nauczycieli i 

innych pracowników szkoły oraz mienie szkoły, 

9) w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia elementu 

wyposażenia szkoły zgłosić ten fakt niezwłocznie nauczycielowi 

dyżurnemu, 

10) czynnie uczestniczyć w pracach wykonywanych na rzecz szkoły lub 

środowiska podejmowanych przez klasę, Samorząd lub organizację, (jeśli 

jest jej członkiem), 

11) korzystać z pomieszczeń, sprzętu, pomocy naukowych, maszyn i urządzeń 

tylko pod kierownictwem nauczyciela prowadzącego zajęcia i zgodnie z 

ich przeznaczeniem; użytkowanie wyposażenia bez wiedzy i zgody osoby 

materialnie odpowiedzialnej i w czasie nieobecności w danym 

pomieszczeniu prowadzącego zajęcia jest niedopuszczalne, 

12) dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób z bezpośredniego otoczenia, 

przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy, 

przeciwpożarowych i ruchu drogowego; powiadomić niezwłocznie 

nauczyciela, wychowawcę lub pracownika szkoły o zauważonych 

przedmiotach lub sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu 

przebywających w danym miejscu osób, 

13) przebywać w czasie planowanych godzin zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych i przerw między zajęciami na terenie szkoły, 

14) podporządkować się oraz przestrzegać zaleceń i zarządzeń Dyrektora 

szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz władz Samorządu, a także 

wykonywać zadania zgodnie z ich treścią i ustalonymi terminami nawet 

wtedy, kiedy zgłosiło się swoje zastrzeżenie. 

3. Uczeń nie może samowolnie opuszczać zajęć szkolnych. W razie konieczności 

opuszczenia zajęć, uczeń ma obowiązek poinformować o powyższym wychowawcę 

lub innego nauczyciela (pod nieobecność wychowawcy), przedstawiając mu 

stosowne zaświadczenie. 



 
 

4. Uczeń zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych. 

Usprawiedliwienie zobowiązany jest przedłożyć w dniu, stawienia się na zajęcia. 

Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego, 

ustnego lub elektronicznego oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka 

na zajęciach. Oświadczenie pisemne może być podpisane przez jednego z rodziców. 

Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także 

zaświadczenie lekarskie (oryginał albo kopia). 

5. Uczniowi nie wolno naprawiać ani wymienić bezpieczników w instalacjach 

elektrycznych, siadać na parapetach okiennych, wychylać się przez okna, zbiegać 

po schodach, przenosić, przestawiać, uruchamiać sprzęt ochrony przeciwpożarowej. 

6. Uczniowi nie wolno w czasie lekcji korzystać z telefonu komórkowego i innych 

urządzeń elektronicznych z wyjątkiem pomocy naukowych dopuszczonych przez 

nauczyciela. 

 

§ 52 

 

1. Uczniowie mogą być nagradzani za: 

1) wyniki w nauce, 

2) wzorową postawę uczniowską, 

3) wybitne osiągnięcia w określonej dziedzinie, 

4) wzorową frekwencję, 

5) zaangażowanie w życie szkoły.  

2. Za wyniki w nauce uczeń może być nagrodzony: 

1) świadectwem „z wyróżnieniem” – jeżeli uzyskał w wyniku klasyfikacji 

rocznej lub końcowej z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen 

co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, 

2) listem gratulacyjnym dyrektora szkoły, przekazywanym na ręce rodziców 

ucznia na forum szkoły,  

3) dyplomem i nagrodą książkową wręczoną na forum klasy lub szkoły 

(zakupione z funduszu Rady Rodziców). 

3. Za wzorową postawę uczeń może być nagrodzony: 

1) pochwałą dyrektora szkoły wobec uczniów, 

2) nagrodą rzeczową lub pieniężną, 

3) dyplomem uznania, 

4) pochwałą wychowawcy wobec klasy. 

4. Za wybitne osiągnięcia w określonej dziedzinie uczeń może być nagrodzony: 

1) pochwałą dyrektora szkoły wobec uczniów, 

2) nagrodą rzeczową lub pieniężną, 

3) dyplomem uznania. 

5. Za wzorowa frekwencję lub zaangażowanie w życie szkoły uczeń może być 

nagrodzony: 

1) pochwałą dyrektora szkoły wobec uczniów, 

2) nagrodą rzeczową lub pieniężną, 

3) dyplomem uznania. 



 
 

6. Niżej wymienione osiągnięcia w konkursach, turniejach, olimpiadach, zawodach i 

innych formach współzawodnictwa należy odnotować na świadectwie szkolnym i w 

arkuszu ocen ucznia: 

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim 

tytułem –  

w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez 

kuratora oświaty albo organizowanych, co najmniej na szczeblu 

powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, 

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz ludzi lub środowiska szkolnego, 

zwłaszcza w formie wolontariatu. 

7. Z wnioskiem o nagrodę dla ucznia może wystąpić wychowawca klasy, a w 

szczególnych przypadkach inny pracownik pedagogiczny szkoły. 

 

§53 

 

1. Uczniowie mogą być ukarani za: 

1) niewypełnianie obowiązków szkolnych, 

3) niewłaściwą \w świetle obowiązujących norm moralnych i prawnych\ 

postawę wobec pracowników szkoły, koleżanek, kolegów i innych osób, 

4)  niszczenie mienia szkoły, 

5) świadome łamanie przepisów bezpieczeństwa, higieny i przepisów 

przeciwpożarowych, 

6) popełnienie czynu stanowiącego przestępstwo w myśl przepisów 

obowiązującego prawa, 

7) palenie papierosów i spożywanie alkoholu, 

8) używanie, namawianie do używania i rozprowadzanie narkotyków, 

dopalaczy i innych środków odurzających,  

9) wnoszenie na teren szkoły i używanie broni (białej, gazowej, palnej i innej), 

narzędzi i środków służących do obezwładniania oraz środków 

pirotechnicznych, 

10) nieprzestrzeganie obowiązujących w szkole regulaminów oraz postanowień 

Statutu. 

2. Za naruszenie zasad wynikających z ustaleń zawartych w ust.1 uczeń może być 

ukarany: 

1) upomnieniem lub naganą wychowawcy klasy, 

2) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły, 

3) naganą dyrektora z ostrzeżeniem, 

4) zawieszeniem prawa do reprezentowania szkoły, 

5) zawieszeniem prawa do pomocy stypendialnej bądź doraźnej finansowej, 

6) zawieszeniem prawa do udziału w imprezach organizowanych przez 

szkołę, 

7) przesunięciem do równoległej klasy, 

8) usunięciem ze szkoły. 

3. Z wnioskiem o usunięcie ucznia może wystąpić wychowawca klasy. 



 
 

4. W przypadku zniszczenia mienia szkoły uczeń bądź jego rodzice (prawni 

opiekunowie), mają obowiązek zwrócić koszty poniesione w związku z jego 

odzyskaniem bądź naprawą. 

5. Usunięcie ze szkoły \skreślenie ucznia z listy uczniów\ jest najwyższą karą 

zastosowaną wobec ucznia. Decyzja o usunięciu może być podjęta wobec ucznia, 

który: 

1) decyzją Rady Pedagogicznej nie został dopuszczony do egzaminu 

klasyfikacyjnego, zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, 

2) świadomie zniszczył bądź ukradł mienie szkoły, osób fizycznych lub 

prawnych, 

3) namawiał do używania i rozprowadzania narkotyków, dopalaczy i innych 

środków odurzających, 

4) stosował bądź stosuje przemoc fizyczną, psychiczną lub seksualną wobec 

uczniów, pracowników lub innych osób fizycznych, 

5) opuścił bez usprawiedliwienia ponad 50% godzin zajęć lekcyjnych w 

okresie, a zostały wyczerpane wszystkie możliwe środki wychowawcze, 

6) wnosi lub używa na terenie szkoły broń (białą, gazową, palną lub inną), 

narzędzia lub środki służące do obezwładnienia, np. środki pirotechniczne, 

7) wywiera wyjątkowo szkodliwy wpływ na pozostałą społeczność 

uczniowską i był już ukarany przez dyrektora naganą z ostrzeżeniem, 

8) został skazany prawomocnym wyrokiem, co uniemożliwia mu 

kontynuowanie nauki. 

6.Dyrektor szkoły lub placówki może w drodze decyzji administracyjnej skreślić ucznia 

z listy uczniów w przypadkach określonych w ust.5. 

7.Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu    

opinii Samorządu Uczniowskiego. 

8. Wniosek o skreślenie ucznia musi być złożony dyrektorowi szkoły na piśmie, do 

wniosku musi być dołączona pisemna opinia Samorządu Uczniowskiego. 

 9. Dyrektor szkoły przedstawia wniosek na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i na    

podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor podejmuje decyzję 

administracyjną o skreśleniu i przekazuje jej treść na piśmie  rodzicom lub 

prawnym opiekunom ucznia. 

10. Decyzja dyrektora musi zawierać uzasadnienie oraz określać tryb odwoławczy. 

11. Do czasu uprawomocnienia się decyzji uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia 

szkolne. 

12. Uczeń może odwołać się od orzeczonej kary – wyłącznie na piśmie – w terminie 14 

dni od dnia jej doręczenia. W zależności od rodzaju orzeczenia kary, odwołanie 

może być złożone z zachowaniem zasady stopniowania szczebla zarządzającego 

tzn.: 

1) od kary orzeczonej przez wychowawcę odwołać się można do dyrektora, 

2) od kary orzeczonej przez dyrektora odwołać się można w przypadku 

skreślenia z listy uczniów do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 

dni od dnia jej doręczenia. 



 
 

13. Odwołanie od orzeczonej kary powinno być rozpatrzone przez dyrektora w ciągu 7    

dni, licząc od dnia przyjęcia odwołania. 

 

ROZDZIAŁ VII 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

 

§ 54 

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w 

stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole 

programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole 

programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

2. 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 i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej, 

6) monitorowanie bieżącej pracy ucznia. 

 

§ 55 

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o 

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

rodziców /prawnych opiekunów/ o zasadach oceniania zachowania, warunkach i 

trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania. 

 

§ 56 

 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych. 



 
 

2.  Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia 

podlega wpisaniu do dziennika elektronicznego bezpośrednio po jej ustaleniu i 

ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali. 

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania 

wiadomości i umiejętności uczniów,  przedstawiane są do wglądu uczniom na 

zajęciach dydaktycznych w terminie do 2 tygodni. Ocena wpisywana jest do 

dziennika elektronicznego. 

4.  Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich 

dzieci: 

1) na zebraniach ogólnych; 

2) w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia; 

3) podczas indywidualnych, uzgodnionych wcześniej spotkań z 

nauczycielem. 

5. Na prośbę rodzica nauczyciel przekazuje kserokopię pracy pisemnej. 

6. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną. 

7. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia 

ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną 

umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie 

lekcji uczeń ma prawo do wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie 

szkolnym. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od 

daty jej skierowania. 

8. Wszystkie oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia 

są uzasadniane. Nauczyciel przekazuje uczniowi recenzję pracy  lub przedstawia 

kartotekę sprawdzianu/testu wraz z kryteriami oceniania. Wskazuje umiejętności i 

wiedzę wymagającą uzupełnienia i poprawy. 

9. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają  prawo do uzyskania dodatkowego 

uzasadnienia oceny. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio 

zainteresowanej osobie w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach 

tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicem. 

10. Na prośbę  ucznia lub jego rodziców ( opiekunów prawnych) dokumentacje z 

egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego oraz inną dokumentację dotycząca 

oceniania udostępnia się w obecności dyrektora – w gabinecie dyrektora szkoły. 

11. Uczeń, który nie pisał pracy pisemnej, otrzymał z pracy ocenę niedostateczną lub 

otrzymał z tej pracy ocenę, która go nie satysfakcjonuje, powinien napisać poprawę pracy 

w terminie 3 tygodni. Przepis ten nie dotyczy tzw. kartkówek. Każdy nauczyciel ma 

prawo ustalić własne zasady poprawiania ocen z kartkówek, wpisując je w swoim 

Przedmiotowym Systemie Oceniania. 

12. Ocena z poprawy zastępuje ocenę poprzednią (ocena poprzednia nie wchodzi do 

średniej ważonej). 

13. Uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie w semestrze z każdego przedmiotu. 

Zostaje ono odnotowane przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym. 

 



 
 

§ 57 

 

1. Przy ocenianiu ucznia nauczyciel uwzględniać będzie pisemne zalecenia poradni 

pedagogiczno - psychologicznej lub innych poradni specjalistycznych. Opinie te 

brane będą również pod uwagę przy ustalaniu wymagań edukacyjnych. 

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, nauczyciel ocenia wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 

zajęć. 

3. W przypadku ustalania oceny z zajęć wychowania fizycznego oprócz wysiłku 

wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć, należy brać pod uwagę systematyczność udziału w zajęciach 

oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 

 

§  58 

 

1. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych 

możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na 

wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, zwalnia ucznia z wykonywania 

określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas 

określony w tej opinii. Uczeń jest zobowiązany uczestniczyć w zajęciach 

wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego 

dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia. 

2. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły 

zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest zobowiązany 

przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą 

oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania 

fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć). W 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

3. Uczeń nabywa prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub 

zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora 

szkoły. 

4.  Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 

opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 

71b ust. 3b ustawy o systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką 

dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z 

nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu 

kształcenia w danym typie szkoły. 

 

§ 59 

 



 
 

1.Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia. 

2.Ustala się podział roku szkolnego na dwa okresy: 

1) dla klas maturalnych I okres z klasyfikacją śródroczną - do końca piętnastego 

tygodnia nauki; 

2)  dla klas promocyjnych I okres z klasyfikacją śródroczną – do końca drugiego 

tygodnia stycznia.; 

3) II okres z klasyfikacją roczną, zgodnie z organizacją roku  

3. Ocena roczna uwzględnia ocenę z pierwszego i drugiego okresu. 

4. Termin wystawienia ocen ustala się: 

1) śródrocznych – na piątek – ostatni dzień semestru; 

2) klasyfikacyjnych rocznych i ocen końcowych – na piątek tydzień przed 

zakończeniem roku szkolnego. 

5.Oceny klasyfikacyjne roczne (semestralne) klas ustala się w stopniach wg następującej skali: 

 

    celujący  cel 6 

    bardzo dobry  bdb 5 

    dobry   db 4 

    dostateczny  dst 3 

    dopuszczający  dop 2 

    niedostateczny ndst 1 

6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna  może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

7. Na miesiąc przed semestralną lub roczną klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną, nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów informują uczniów o przewidywanych ocenach 

klasyfikacyjnych, wpisując ocenę w odpowiedniej rubryce w dzienniku elektronicznym 

kolorem zielonym. Obowiązkiem wychowawcy /opiekuna/ klasy jest powiadomienie 

rodziców (prawnych opiekunów) uczniów  o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych ze 

wszystkich przedmiotów oraz o przewidywanej rocznej/semestralnej ocenie klasyfikacyjnej 

z zachowania. Wypełnienie tego obowiązku rodzic (prawny opiekun) ucznia potwierdza 

wysyłając wiadomość w dzienniku elektronicznym lub inną drogą. W razie trudności 

kontaktu wychowawcy z rodzicem (prawnym opiekunem) ucznia, wychowawca klasy 

zobowiązany jest do przekazania informacji listem poleconym, odnotowując ten fakt w 

dzienniku elektronicznym z podaniem daty wysłania zawiadomienia. 

 

§ 60 

 

OGÓLNE KRYTERIA OCEN EDUKACYJNYCH 

1. STOPIEŃ CELUJĄCY – wiedza i umiejętności ucznia znacznie wykraczają poza 

program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija 

własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w 

rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania 

danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające 

poza program nauczania tej klasy lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach 



 
 

przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na 

szczeblu wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

2. STOPIEŃ BARDZO DOBRY - uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 

określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje 

się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i 

praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

3. STOPIEŃ DOBRY – uczeń nie opanował w pełni wiadomości określonych 

programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym 

wymagania zawarte w podstawowych programach oraz poprawnie stosuje 

wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. 

4. STOPIEŃ DOSTATECZNY – uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone 

programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań 

zawartych w podstawach programowych, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne o średnim stopniu trudności. 

5. STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY – uczeń ma braki w opanowaniu podstaw 

programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia 

podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje 

zadania teoretyczne o niewielkim stopniu trudności. 

6. STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY – uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności 

określonych w podstawach programowych przedmiotu nauczania w danej klasie, a 

braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z 

tego przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązywać zadania o niewielkim (elementarnym) 

stopniu trudności. 

 

§ 61 

ZASADY OCENIANIA: 

 

1. Sprawdzian powinien zostać zapowiedziany z wyprzedzeniem co najmniej jednego 

tygodnia (nie dotyczy to kartkówki). 

2. W jednym tygodniu mogą wystąpić maksymalnie trzy sprawdziany pisemne, natomiast 

tylko jeden w danym dniu (nie dotyczy to kartkówek). 

3. Następny pisemny sprawdzian wiadomości z tego samego przedmiotu może się 

odbyć po  omówieniu ocenionych  prac ze sprawdzianu poprzedniego. 

4. Ocenia się ucznia biorącego udział w olimpiadzie jeżeli uzyskał on co najmniej 50 % 

poprawnych odpowiedzi. 

5. Za zgodą nauczyciela dopuszcza się poprawienie ocen tylko raz w czasie i miejscu 

ustalonym przez nauczyciela. 

6. Ocenę okresową ustala się na podstawie średniej ważonej, 

7. Dla oceny dopuszczającej ustala się minimalny próg 1,60. Roczną ocenę dopuszczającą 

można otrzymać przy średniej rocznej 1,60 z zastrzeżeniem że średnia ważona semestru 

II nie jest niższa niż 1,5. 

8. Klasyfikacja semestralna i roczna odbywa się na podstawie odpowiednich średnich 

uzyskanych przez uczniów z poszczególnych przedmiotów wg schematu: 



 
 

 

§ 62 

 

1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy po konsultacji z nauczycielami. 

2. W szkole zawodowej ocenę klasyfikacyjną z zajęć i praktyk zawodowych ustala: 

1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu – opiekun (kierownik) 

praktyki, w porozumieniu z kierownikiem praktycznej nauki zawodu, 

2) w pozostałych przypadkach – kierownik praktycznej nauki zawodu. 

3. Jeżeli na 1 dzień przed Radą Klasyfikacyjną nauczyciel nie ustalił i nie wpisał oceny w 

dzienniku lekcyjnym z usprawiedliwionych przyczyn, dyrektor szkoły ustala trzyosobową 

komisję w składzie: dyrektor szkoły (wicedyrektor szkoły), nauczyciel uczący tego lub 

pokrewnego przedmiotu oraz wychowawca klasy, która po analizie ocen cząstkowych 

ucznia ustala ocenę klasyfikacyjną. Wpisu w dzienniku lekcyjnym dokonuje dyrektor 

(wicedyrektor) szkoły oraz sporządza się krótką notatkę informującą o dokonanej 

czynności, którą dołącza się do arkusza ocen. 

 

§  63 

 

1. Ocena z zachowania roczna (śródroczna) powinna uwzględniać w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Ocenę z zachowania roczną (śródroczną) ustala się wg następującej skali: 

wzorowe 

bardzo dobre 

dobre 

poprawne 

nieodpowiednie 

naganne 

 

3. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na  oceny z zajęć edukacyjnych. Ocena z 

zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna zastrzeżeniem  

4. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 

 

 

§ 64 

 

OGÓLNE KRYTERIA Z ZACHOWANIA 

 

1. Ocena wzorowa: 

1) uczeń wykazuje właściwy stosunek do obowiązków szkolnych. 



 
 

2) uczeń opuścił najwyżej 7 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia w 

semestrze i nie spóźnia się. 

3) uczeń aktywnie uczestniczy w życiu klasy, pomaga w organizacji imprez, 

reprezentuje szkołę w zawodach, imprezach, olimpiadach, konkursach. 

4) uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę, a jego postawa 

cechuje się życzliwością w stosunku do otoczenia. 

5) dotrzymuje zawsze ustalonych terminów (oddawanie książek, 

usprawiedliwienia), wywiązuje się z powierzonych i dobrowolnych zadań. 

6) w codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, reaguje na 

przejawy zła, szanuje godność własną i innych, chętnie pomaga kolegom. 

7) uczeń przestrzega zarządzeń, regulaminów, zasad bezpieczeństwa. 

8) uczeń spełnia, co najmniej 5 kryteriów szczegółowych. 

 

2. Ocena bardzo dobra: 

1) Uczeń wykazuje właściwy stosunek do obowiązków szkolnych. 

2) Uczeń opuścił najwyżej 14 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia w 

semestrze i nie spóźnia się.  

3) Uczeń uczestniczy w życiu klasy, angażuje się w imprezy klasowe i 

szkolne, dba o wygląd klasy.  

4) Uczeń jest taktowny i życzliwy, dba o kulturę słowa.  

5) Uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu 

prace i zadania.  

6) Uczeń zwykle postępuje uczciwie, reaguje na zło, nie uchybia godności 

własnej i innych osób, szanuje własną i cudzą pracę, mienie publiczne i 

prywatne.  

7) Uczeń przestrzega zarządzeń i regulaminów. 

8) Uczeń spełnia, co najmniej 5 kryteriów szczegółowych. 

 

3. Ocena dobra: 

 

1) Uczeń wykazuje właściwy stosunek do obowiązków szkolnych. 

2) Uczeń opuścił bez usprawiedliwienia najwyżej 21 godzin lekcyjnych w 

semestrze i nie spóźnia się. 

3) Uczeń uczestniczy w życiu klasy, angażuje się poproszony sporadycznie. 

4) Uczeń zachowuje się zwykle taktownie i bardzo sporadycznie nie panuje 

nad słowami. 

5) Uczeń nie zawsze dotrzymuje ustalonych terminów, rzadko podejmuje 

zobowiązania, ale dobrze się z nich wywiązuje. 

6) Uczniowi sporadycznie zdarza się postąpić niezgodnie z zasadami 

uczciwości w stosunkach międzyludzkich, nie angażuje się w pomoc 

kolegom, szanuje cudzą pracę i godność. 

7) Uczeń z reguły postępuje zgodnie z regulaminami, a zawsze, gdy jest 

poinformowany. 

8) Uczeń spełnia, co najmniej 5 kryteriów szczegółowych. 



 
 

 

4. Ocena poprawna: 

1) Uczeń wykazuje poprawny stosunek do obowiązków szkolnych. 

2) Uczeń opuścił bez usprawiedliwienia maksymalnie 28 godzin lekcyjnych  

w semestrze, ma niewiele spóźnień. 

3) Uczeń nie wykazuje aktywności, lecz poproszony wspomaga prace 

samorządu lub imprezy szkolne. 

4) Uczeń zachowuje się przeważnie taktownie i kulturalnie, niewiele razy 

zachował się nietaktownie. 

5) Uczeń z reguły przestrzega terminów, nie podejmuje dobrowolnych 

zobowiązań, ale dobrze się z nich zobowiązuje. 

6) Uczeń nie zawsze reaguje na przejawy zła i zdarzało się, że uchybił 

godności własnej lub innej osoby. 

7) Czasami trzeba mu zwracać uwagę, na konieczność przestrzegania 

zarządzeń. 

8) Uczeń spełnia, co najmniej 5 kryteriów szczegółowych. 

 

5. Ocena nieodpowiednia: 

1) Uczeń nie wykazuje poprawnego stosunku do obowiązków szkolnych. 

2) Uczeń często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się 

(powyżej 28 godzin nieusprawiedliwionych). 

3) Nie wykazuje samodzielnie aktywności, sporadycznie uczestniczy w życiu 

klasy i szkoły. 

4) Uczeń często bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów. 

5) Uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów, niechętnie i 

niestarannie wykonuje powierzone mu prace i zadania. 

6) Uczeń często nie przestrzega zasady uczciwości, nie reaguje na przejawy 

zła, nie szanuje pracy innych ludzi, unika pracy na rzecz zespołu. 

7) Uczeń często nie przestrzega zarządzeń i regulaminów, nie zawsze reaguje 

na uwagi. 

8) Uczeń spełnia, co najmniej 5 kryteriów szczegółowych. 

 

 

 

 

6. Ocena naganna: 

1) Uczeń nie wykazuje właściwego stosunku do obowiązków szkolnych. 

2) Uczeń nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia 

(ponad 40 godzin). 

3) Uczeń nie angażuje się w życie klasy i szkoły. 

4) Uczeń jest zwykle nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny, nie 

stara się  o zachowanie kultury. 

5) Uczeń zwykle nie dotrzymuje terminów, nie wykonuje powierzonych mu 

prac. 



 
 

6) Uczeń jest obojętny na przejawy zła, nie szanuje godności własnej i innych 

ludzi, nie szanuje cudzej pracy i własności. 

7) Uczeń nie przestrzega zarządzeń i regulaminów, lekceważy 

niebezpieczeństwo i zagraża innym. 

8) Uczeń spełnia, co najmniej 5 kryteriów szczegółowych. 

 

9. Klasyfikacja semestralna i roczna odbywa się na podstawie odpowiednich średnich 

uzyskanych przez uczniów z poszczególnych przedmiotów wg schematu: 

 

Ocena 

Ocena semestralna 

(średnia liczona z ocen 

uzyskanych przez 

ucznia  w I 

semestrze) 

OCENA ROCZNA 

(średnia liczona ze 

wszystkich ocen 

uzyskanych przez 

ucznia w roku 

szkolnym) 

NIEDOSTATECZNA poniżej 1,6 poniżej 1,6 

DOPUSZCZAJĄCY co najmniej 1,6 co najmniej 1,6* 

DOSTATECZNY co najmniej 2,5 co najmniej 2,5 

DOBRY co najmniej 3,5 co najmniej 3,5 

BARDZO DOBRY co najmniej 4,5 co najmniej 4,5 

CELUJĄCY co najmniej 5,5 co najmniej 5,5 

* Roczną ocenę dopuszczającą można otrzymać przy średniej rocznej 1,60 z 

zastrzeżeniem że średnia ważona semestru II nie jest niższa niż 1,5. 

 

 

§ 65 

 

SYSTEM USTALANIA OCEN SRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH 

 

1. Rodzaje ocen: 

 

Lp. Rodzaj oceny     Oznaczenie   Wartość 

punktowa 

1. Aktywność      A     3 

2. Czytanie      Cz     3 

3. Ćwiczenia      Ćw     3 

4. Dyktando      D     2 

5. Kartkówka      K     3 

6. Matura próbna      M.     4 

7. Odpowiedź ustna z wyj. odpowiedzi z j. obcego  O     4 

8. Olimpiada /zawody sportowe/ 

- szkolna – miejsce punktowane     Os     5 

9. Recytacja      W     2 

10. Referat /domowe wypracowanie pisemne/  R     4 

11. Sprawdzian, praca klasowa    S     5 

12. Sprawdzian przedmaturalny    Sp     5 

13. Test       T     4 

14. Zadanie domowe     Zd     2 



 
 

15. Zeszyt       Ze     1 

16. Uczestnictwo w zajęciach W-F   W     5 

17. Test sprawności W-F     Ts     3 

18 Ćwiczenia laboratoryjne     L     4  

19. Praca projektowa      P     5  

 

§ 66 

 

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej /semestralnej/ stwierdzono, że poziom 

osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w 

klasie programowo wyższej /semestrze programowo wyższym/, szkoła powinna w 

miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów ustalają terminy konsultacji dla uczniów 

w terminach ogólnie dostępnych i realizowanych na prośbę uczniów . 

3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować na piśmie do 

nauczycieli poszczególnych przedmiotów o podwyższenie oceny z obowiązkowych 

lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 

otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.  

4.  Z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpić uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie) jeśli uczeń spełnia następujące warunki:  

1) ma wysoką frekwencję (w ciągu roku szkolnego) szczególnie na zajęciach, 

z których wnioskuje o podwyższenie oceny (co najmniej 90%),  

2) wszystkie godziny opuszczone ma usprawiedliwione,  

3) był obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy i 

umiejętności,  

4) brał udział i osiągnął sukcesy w olimpiadzie, konkursach, zawodach lub 

turniejach z tego przedmiotu, z którego wnioskuje o podwyższenie oceny 

(dotyczy wnioskowania o ocenę celującą),  

5) przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest co najmniej 

dobra,  

6) zaistniały inne, ważne okoliczności umożliwiające uzyskanie oceny 

wyższej niż przewidywana przez nauczyciela.  

7) Jeśli uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek będzie 

rozpatrzony negatywnie.  

5. Wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) musi zawierać 

uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.  

6. We wniosku uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę, o jaką 

uczeń się ubiega.  

7. W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń wnioskujący o podwyższenie 

oceny przystępuje do sprawdzianu zaliczeniowego, z materiału określonego przez 

nauczyciela, w terminie nie późniejszym niż 4 dni przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.  

8. Podczas sprawdzianu zaliczeniowego obowiązują wymagania edukacyjne 

niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z 



 
 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych podane przez nauczyciela na 

początku roku szkolnego. 

9. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem sprawdzianu z 

informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, z których 

egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Czas trwania części 

pisemnej wynosi 60 minut. Z języka polskiego i języków obcych przeprowadza się 

również część ustną, która trwa 20 minut (w tym 5 minut na przygotowanie)  

i odbywa się w tym samym dniu, co część pisemna.  

10. Pisemny sprawdzian zaliczeniowy oraz sprawdzian w formie zadań praktycznych 

przeprowadza i ocenia nauczyciel przedmiotu, ustaloną ocenę w wyniku egzaminu 

potwierdza drugi nauczyciel tego samego przedmiotu lub przedmiotu pokrewnego.  

11. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający:  

1) imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) przeprowadzającego 

sprawdzian,  

2) termin sprawdzianu,  

2) zadania, ćwiczenia sprawdzające,  

3) wynik sprawdzianu,  

4) uzyskaną ocenę.  

12. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został 

zaliczony na ocenę, o którą ubiegał się uczeń. Ostateczna ocena roczna nie może 

być niższa od oceny wcześniej wystawionej, niezależnie od wyników sprawdzianu, 

do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.  

13. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować (na piśmie) 

do wychowawcy o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania w 

terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej dla 

niego rocznej ocenie z zachowania.  

14. We wniosku uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę, o jaką 

uczeń się ubiega.  

15.  Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku:  

1) zaistnienia nowych okoliczności, np. informacji o pozytywnych 

zachowaniach ucznia, osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska, 

itp.  

2) pozytywnej opinii samorządu klasowego,  

3) otrzymania pochwały dyrektora szkoły.  

Wystarczą dwie spośród powyższych okoliczności oraz:  

4) w okresie od podania informacji o przewidywanej ocenie do ustalenia 

rocznej oceny klasyfikacyjnej uczeń musi wykazać się aktywnością w 

przedsięwzięciach podejmowanych dla podwyższenia oceny, tzn.: 100% 

frekwencja, przestrzeganie statutu szkoły, sukces odniesiony w konkursie 

międzyszkolnym lub olimpiadzie przedmiotowej lub aktywny udział w 

przygotowaniu uroczystości szkolnych.  

16. W przypadku uznania zasadności wniosku prowadzi się postępowanie dotyczące 

podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania w 



 
 

terminie nie późniejszym niż 4 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady 

Pedagogicznej.  

17. Postępowanie przeprowadza wychowawca klasy wraz z pedagogiem szkolnym i 

sporządza z tego postępowania protokół zawierający:  

1) imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących postępowanie,  

2) termin postępowania,  

3) informacje uzyskane w drodze postępowania na temat zachowania ucznia, 

jego osiągnięć, pracy społecznej na rzecz środowiska, itp.,  

4) wynik postępowania wraz z uzasadnieniem,  

5) uzyskaną ocenę.  

18. Wychowawca sprawdza, czy uczeń spełnia warunki umożliwiające mu ubieganie się 

o podwyższenie oceny  z zachowania.  

19. Dyrektor ustala termin posiedzenia komisji, która analizuje treść uzasadnienia oraz 

przeprowadza rozmowę z uczniem w celu weryfikacji oceny. W skład komisji 

wchodzą: dyrektor, wychowawca klasy, pedagog, przedstawiciel nauczycieli 

uczących oraz przewodniczący klasy.  

20. Komisja ustala ocenę z zachowania ucznia. W przypadku równej ilości głosów 

decydujący jest głos przewodniczącego komisji. Komisja sporządza protokół, jako 

załącznik do arkusza ocen ucznia.  

 

§ 67 

 

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

brak jest podstaw do ustalenia tej oceny z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym 

planie nauczania.  

1) Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności ma prawo 

zdawać egzamin klasyfikacyjny.  

2) Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  

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

nauki;  

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.  

3) przechodzący z innej szkoły, o ile taką decyzję podejmie dyrektor.  

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia w ust. 2 pkt 2), nie obejmuje 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych.  

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

się oceny z zachowania.  

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem  

ust. 6 i 7 



 
 

6. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych.  

7. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin klasyfikacyjny z zajęć 

praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma 

formę zajęć praktycznych. 

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami), nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa ust. 1 i pkt 1) i 2) przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jako przewodniczący komisji w obecności 

wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych.  

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2), przeprowadza 

komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia 

odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji 

wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy.  

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 3), przeprowadza 

komisja, powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy.  

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) i pkt 3), 

oraz z jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których 

uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.  

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.  

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności:  

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

egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa 

w ust. 2 pkt 2) i pkt.3) – skład komisji,  

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,  

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,  

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.  

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

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  



 
 

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny wpisuje się „nieklasyfikowany”.  

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

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

17. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych, jest ostateczna, z zastrzeżeniem  ust 18. 

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

§ 68 

 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia 

edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

2. W szkole policealnej i zaocznej uczeń jest promowany po każdym semestrze. 

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.1 albo 2, nie otrzymuje 

promocji i powtarza tę samą klasę. 

 

 

§ 69 

 

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

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy z tych zajęć. 

2. W szkole policealnej uczeń może zdawać egzamin poprawkowy także po semestrze 

programowo najwyższym. 

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

informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede 

wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

4. W szkole zawodowej egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych ma formę zadań 

praktycznych. 

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu 

ferii letnich, a w szkole policealnej – także w ostatnim tygodniu ferii zimowych. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator, 

3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji. 

7.  Nauczyciel, o którym mowa w ust.6 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, z tym, że powołanie nauczyciela 

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

8.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

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

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

informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  

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

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

określonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września, a w szkole 

policealnej nie później niż do końca lutego w przypadku gdy egzamin poprawkowy 

dotyczy semestru zimowego. 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza 

klasę (semestr) z zastrzeżeniem ust. 11. 

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w 

ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej 

(semestru programowo wyższego) 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 (semestrze programowo wyższym). 

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

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

13. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor 

szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do 

pracy komisji mają zastosowanie przepisy § 68 ust. 6,7. Ocena ustalona przez 

komisję jest ostateczna. 

 

§ 70 

 

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z 

rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 

 

§ 71 

 

1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne 

przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych 

w szkolnym planie nauczania. 

2. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej 

dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, 

przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu 



 
 

przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac 

kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego systemu 

oceniania. 

3. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest 

zobowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego 

odpowiednio konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do 

egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za 

pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

4. Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i 

matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć 

edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. 

5. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego. 

6. Słuchacz w szkole dla dorosłych, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił 

do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie 

dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

7. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż 

do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 

sierpnia. 

8. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie spełnił warunków określonych odpowiednio 

w § 70 ust. 2-3, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje 

skreślony z listy słuchaczy. 

9. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie 

otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy 

słuchaczy. 

10. Dyrektor szkoły dla dorosłych może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na 

pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, 

złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych. 

11. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W 

wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie 

kształcenia w danej szkole. 

12. Słuchacz szkoły dla dorosłych może być zwolniony z części ustnej egzaminu 

semestralnego, o którym mowa w § 70 ust. 4, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu 

otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na 

zajęciach i uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego 

systemu oceniania. 

13. Egzaminy semestralne przeprowadza się w terminie wyznaczonym przez dyrektora 

szkoły. 

14. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku 

uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych. 



 
 

15. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

lub daną jednostkę modułową po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do 

końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 

sierpnia. 

16. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od 

daty przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których 

uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny 

niedostatecznej i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia. 

 

§ 72 

 

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

szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia te 

mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny z zajęć edukacyjnych, przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz 

ustala roczną(semestralną) ocenę z danych zajęć edukacyjnych. 

2) w przypadku rocznej oceny z zachowania, ustala roczną ocenę z zachowania w 

drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2a, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu , 

d) prowadzących takie same zajęcia edukacyjne, 

2) w przypadku rocznej oceny zachowania 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - 

jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia  

edukacyjne w danej klasie, 



 
 

d) pedagog, 

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

f) przedstawiciel Rady Rodziców. 

 

5. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub 

innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

6. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od wcześniej ustalonej. 

7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem rocznej oceny z zajęć 

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

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

wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły. 

 

§ 73 

 

Uczeń, który reprezentuje szkołę w zawodach lub olimpiadach pozaszkolnych może mieć 

podwyższoną ocenę z przedmiotu. 

 

§ 74 

 

Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej (semestru 

programowo najwyższego) uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej. 

 

§ 75 

 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania 

zastosowanie mają zapisy w aktach prawnych ujętych w Statucie Szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 76 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jej 

skład, zawierającą nazwę zespołu. 

3. Na świadectwach szkolnych i w innych dokumentach wydawanych przez szkołę 

wchodzącą w skład zespołu podaje się nazwę szkoły w brzmieniu: 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach 

Liceum Ogólnokształcące 



 
 

57-220 Ziębice 

ul. Wojska Polskiego 3 

 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach. 

Technikum  

57-220 Ziębice 

ul. Wojska Polskiego 3 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach. 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

57-220 Ziębice 

ul. Wojska Polskiego 3 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach. 

57-220 Ziębice ul. Wojska Polskiego 3 

tel./fax/ prefiks[074] 8191522 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

w Ziębicach ul. Wojska Polskiego 3 

 

§ 76 

 

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

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy. 

 

§ 77 

 

Zmiany w niniejszym Statucie mogą być wprowadzone jedynie w trybie przewidzianym 

dla jego ustanowienia. 
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NAZWA I RODZAJ PLACÓWKI 

 

§ 1. 

 

1. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, zwany dalej „Ośrodkiem” jest 

placówką publiczną. 

2. Siedziba Ośrodka mieści się w Ziębicach przy ulicy Wojska Polskiego 3. 

3. Pełna nazwa Ośrodka brzmi: Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

w Ziębicach. 

4. Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Ząbkowicki. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty we 

Wrocławiu. 

 

CELE I ZADANIA ODIDZ 

 

§ 2. 

 

1. Ośrodek prowadzi kształcenie i dokształcanie młodocianych pracowników w 

zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Pracownicy młodociani są 

zatrudnieni u pracodawców na podstawie zawartej umowy o pracę i uczęszczają do 

oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych,  

 

§ 3. 

 

1. Ośrodek prowadzi kształcenie i dokształcanie młodocianych pracowników w 

zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych na turnusach I, II, III stopnia.  

 

§ 4. 

 

1. Nauczanie w ośrodku realizowane jest w zawodach występujących w obowiązującej 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wydanej przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej.  

2. Nauczanie w ośrodku organizowane jest zgodnie z planem i programami nauczania 

obowiązującymi w szkolnictwie zawodowym.  

 

§ 5. 



 
 

 

1. Ośrodek prowadzi działalność dydaktyczno – wychowawczą  przez cały rok 

szkolny.  

2. Nauczanie w ośrodku odbywa się z oddelegowaniem młodocianych pracowników 

od pracy. 

 

§ 5. 

 

1. Młodociany pracownik, który ukończył kurs dokształcania teoretycznego otrzymuje 

zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych 

pracowników. 

 

 

 

ORGANY ODIDZ W ZIĘBICACH 

 

§ 6. 

 

1. Organami ODiDZ są:  

 Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego  

w Ziębicach.  

 Rada Pedagogiczna Ośrodka.  

 

§ 7. 

 

1. Zajęcia dydaktyczne w Ośrodku prowadzone są przez nauczycieli posiadających 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe do nauczania danego przedmiotu, 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub na czas trwania turnusu. 

2. Umowę o pracę lub umowę - zlecenie z  nauczycielami prowadzącymi zajęcia na  

turnusach dokształcających zawiera dyrektor szkoły. 

 

§ 8. 

 

1. Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach funkcjonuje Internat, który 

zapewnia młodocianym pracownikom zakwaterowanie oraz wyżywienie. 



 
 

2. Wewnętrznym aktem regulującym działalność Internatu Szkolnego przy Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach jest Regulamin Internatu. 

 

 

 

ORGANIZACJA PRACY ODIDZ W ZIĘBICACH 

 

§ 9. 

 

1. Dokształcanie młodocianych pracowników w Ośrodku odbywa się w formie 

turnusów zawodowych:  

I turnus – turnus zawodowy I stopnia 

II turnus – turnus zawodowy II stopnia 

III turnus – turnus zawodowy III stopnia 

2. Dokształcanie młodocianych pracowników w formie turnusu zawodowego realizuje 

się w wymiarze odpowiednim do zakresu dokształcania, z uwzględnieniem podstaw 

programowych i programu nauczania dla danego zawodu oraz standardów 

egzaminacyjnych, będących podstawą przeprowadzania egzaminu na tytuł 

czeladnika lub potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych.  

3. Zajęcia na turnusie odbywają się w oparciu o tygodniowy podział godzin ustalony 

zgodnie z podstawowymi wymogami higieny pracy.  

4. Liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie dokształcania 

teoretycznego młodocianych pracowników organizowanym przez publiczny ośrodek 

wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liczba młodocianych 

pracowników uczestniczących w turnusie może być mniejsza niż 20.  

5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadkach losowych, dyrektor 

ośrodka, w ramach turnusu może zorganizować dokształcanie teoretyczne 

młodocianych pracowników, prowadząc konsultacje indywidualne.  

6. Liczba godzin konsultacji indywidualnych wynosi co najmniej 20% liczby godzin 

przewidzianej na kształcenie zawodowe teoretyczne, określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy.  

 

 

 

 



 
 

§ 10. 

 

1. Organizacja nauczania i wychowania w trakcie trwania turnusów zawodowych 

przebiega w trybie przewidzianym dla zasadniczych szkół zawodowych 

 na kurs zawodowy młodociany pracownik zgłasza się terminowo ze 

skierowaniem wydanym przez szkołę, 

 ostatnie kursy zawodowe kończą się nie później niż dwa tygodnie przed 

zakończeniem roku szkolnego, 

 młodociani pracownicy po zakończeniu kursu zawodowego otrzymują 

zaświadczenie, 

 

2. Przy organizacji szkolenia uwzględnia się potrzeby uczniów niepełnosprawnych.  

 

3. Ośrodek w terminie do 30 kwietnia każdego roku szkolnego przygotowuje materiały 

z zakresu turnusów zawodowych I, II i III stopnia: 

 

 ilość młodocianych pracowników w zawodach,  

 planowana ilość turnusów zawodowych, 

 koszty kształcenia na turnusach zawodowych na następny rok budżetowy.  

 

4. Ośrodek, w terminie do 10 września każdego roku szkolnego, otrzymuje ze 

wszystkich zasadniczych szkół zawodowych prowadzących oddziały 

wielozawodowe zapotrzebowania na miejsca uczniów w celu nauczania 

teoretycznych przedmiotów zawodowych na turnusach zawodowych.  

5. Każdego roku szkolnego, ośrodek przygotowuje do informacji organu 

prowadzącego materiały z zakresu organizacji kursów zawodowych. 

 

§ 11. 

 

1. Opiekę oraz dojazd do ośrodka na realizację turnusów zawodowych I, II, III stopnia 

zapewniają dla młodocianych pracowników ich rodzice (prawni opiekunowie).  

 

 

 

 



 
 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ODIDZ 

 

§ 12. 

 

1. Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele zatrudnieni na czas nieokreślony, lub na 

czas określony tj. trwania kursu. 

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i jest odpowiedzialny za 

wynik pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

 

 

KURSANCI ODIDZ 

 

§ 13. 

1. Młodociani pracownicy przyjmowani są do ośrodka na podstawie pisemnego 

skierowania wydanego przez szkołę. 

2. Skierowanie powinno być wydane w terminie umożliwiającym rozpoczęcie turnusu 

zawodowego I, II, III stopnia.  

3. Młodociany pracownik powinien w określonym terminie zgłosić się do ośrodka ze 

skierowaniem na realizację teoretycznych przedmiotów zawodowych.  

4. W ODiDZ dostosowuje się wymagania edukacyjne do możliwości edukacyjnych i 

psychofizycznych ucznia posiadającego opinie lub orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego.  

5. Prawa i obowiązki ucznia określa Statut Szkoły. 

 

§ 14. 

 

1. Zaświadczenia z turnusów zawodowych I, II, III stopnia podpisuje dyrektor szkoły.  

 

 

§ 15. 

 

1. Kursant będzie ukarany w przypadku nieprzestrzegania postanowień Statutu Szkoły, 

w szczególności za:  

 spowodowanie zagrożenia dla zdrowia i życia własnego oraz innych osób,  

 umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innych,  



 
 

 kradzież, wymuszenia, pobicia, zastraszanie, poniżanie, podżeganie do 

bójek,  

 demoralizowanie innych uczniów, 

 lekceważący i arogancki stosunek do pracowników szkoły,  

 uniemożliwianie nauczycielom prowadzenia lekcji i utrudnianie zdobywania 

wiedzy innym kursantom,  

 kłamstwo, oszustwo i oszczerstwo,  

 moralne lub fizyczne znęcanie się nad innymi osobami,  

 popełnienie przestępstw lub wybryków chuligańskich,  

 palenie tytoniu, e-papierosów i środków zawierających nikotynę i jej 

pochodne na   terenie szkoły,  

 spożywanie, używanie, rozpowszechnianie i posiadanie na terenie szkoły 

alkoholu, narkotyków oraz środków odurzających,  

 przebywanie na terenie szkoły pod wpływem wyżej wymienionych środków,  

 dewastowanie mienia szkoły i cudzej własności,  

 nieusunięcie (spowodowanej przez siebie) dewastacji mienia szoły 

2. Kara może być udzielona w formie:  

 upomnienia ustnego udzielonego przez nauczyciela w obecności oddziału 

klasowego,  

  wpisanie do dziennika informacji o niewłaściwym zachowaniu, 

 upomnienia udzielonego przez dyrektora ustnie lub z wpisaniem do 

dziennika,  

 nagany na piśmie udzielonej przez dyrektora z własnej inicjatywy, na 

wniosek zespołu klasowego lub nauczycieli.  

 nałożonego przez dyrektora ograniczenia w prawach kursanta.  

 skreślenia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej .  

 



 
 

 

3.  Kara skreślenia z listy kursantów może być zastosowana w przypadku:  

 znęcania się psychicznego lub fizycznego nad innymi osobami,  

 popełnienia wybryków chuligańskich lub przestępstw,  

 spożywania, używania, rozpowszechniania lub przebywania pod wpływem 

alkoholu, narkotyków, dopalaczy, środków psychoaktywnych na terenie 

szkoły.  

4. Decyzję o skreśleniu z listy kursantów podejmuje dyrektor na podstawie uchwały 

rady pedagogicznej kursu. 

5. O decyzji skreślenia z listy kursantów dyrektor powiadamia rodziców (opiekunów) 

ucznia i szkołę macierzystą. 

6. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów można odwołać się do Kuratorium Oświaty 

we Wrocławiu, w terminie do 14 dni. 

7. W sytuacjach podejrzenia, że uczeń posiada lub jest pod wpływem środków 

odurzających lub alkoholu podejmowane są działania, we współpracy z policją, 

zgodnie z właściwą procedurą.  

 

 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 

 

§ 16. 

 

Informacje wstępne  

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia,  

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i 

umiejętności w stosunku do efektów kształcenia określonych w podstawie 

programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z 

realizowanych w szkole programów nauczania.  

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

 informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w 

tym zakresie,  

 udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi 

informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

 udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 



 
 

 motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

 dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach 

w nauce oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia,  

 umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno - wychowawczej.  

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

 przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych na pisemną prośbę szkoły 

macierzystej lub ucznia,  

 ustalanie warunków sposobu przekazywania rodzicom informacji o 

postępach i trudnościach w nauce ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach 

ucznia poprzez szkołę macierzystą.  

 

§ 17 

. 

1. Nauczyciel danego przedmiotu na początku turnusu informuje uczniów o:  

 wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego 

przez siebie programu nauczania,  

 sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.  

 

§ 18 

 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:  

 bieżące 

 końcowe.  

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

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak 

wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.  

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).  

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel jest 

zobowiązany ustnie uzasadnić ustaloną ocenę.  

5. Nauczyciele przekazują uczniom informacje zwrotne dotyczące mocnych i słabych 

stron jego pracy, ustalają wraz z uczniem kierunki dalszej pracy.  

 



 
 

 

§ 19 

 

1. Przyjmuje się sześciostopniową skalę ocen z następującymi skrótami oraz 

wartościami cyfrowymi:  

 

Ocena słownie / skrót Ocena cyfrą  

celujący / cel 6  

bardzo dobry / bdb 5  

dobry / db 4  

dostateczny/dop 3  

dopuszczający /dop 2  

niedostateczny / ndst 1  

2. Dodatkowo można używać symboli, np.: np. - nieprzygotowany, b.z. - brak zadania, 

nb. - nieobecny, u – ucieczka oraz znaków +, lub - .  

3. Ustala się następujące kryteria oceniania:  

 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

a) posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

przedmiotu w danej klasie oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

b) potrafi tematycznie łączyć wiadomości z różnych przedmiotów,  

c) biegle posługuje się nabytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych objętych programem nauczania danej klasy,  

 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował cały zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie,  

b) sprawnie posługuje się nabytymi wiadomościami i umiejętnościami,  

c) rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,  

d) bez pomocy nauczyciela potrafi zastosować nabytą wiedzę i umiejętności do 

rozwiązywania zadań w praktyce,  

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował wiedzę i umiejętności w zakresie pozwalającym zrozumieć większość treści 

poszczególnych elementów wiedzy z danego przedmiotu nauczania,  



 
 

b) wykazuje się samodzielnym myśleniem w rozwiązywaniu typowych zadań 

teoretycznych lub praktycznych i odpowiednio stosuje nabyte wiadomości.  

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w 

dalszym uczeniu się tego przedmiotu,  

b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności.  

 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń który:  

a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie 

przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego 

przedmiotu w ciągu dalszej nauki,  

b) rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności.  

 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń który:  

a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności 

określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w 

wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze nabywanie wiedzy z danego przedmiotu,  

b) nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadań o niewielkim 

(elementarnym) stopniu trudności.  

 

4. Nieklasyfikowanie ucznia z danych zajęć edukacyjnych zapisuje się w dzienniku 

lekcyjnym słowem „nieklasyfikowany".  

 

. 

WARUNKI I TRYB PODWYŻSZENIA OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ 

EDUKACYJNYCH 

 

§ 20 

 

1. W ciągu trzech roboczych dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie 

klasyfikacyjnej uczeń zgłasza prośbę o podwyższenie oceny przewidywanej do 

nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. 

2.  Warunkiem uzyskania zgody na sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia w celu 

podwyższenia oceny przewidywanej jest jego frekwencja na zajęciach 

edukacyjnych – minimum 75%.  



 
 

3.  Jeżeli uczeń nie spełnia warunku zawartego w pkt. 2 może skierować pisemną 

prośbę wraz z uzasadnieniem o sprawdzenie jego wiedzy i umiejętności w celu 

podwyższenia oceny klasyfikacyjnej do dyrektora szkoły. 

4.   Nauczyciel ustala formę i termin sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia. 

5.   W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niższej niż przewidywana, pozostaje 

przewidywana ocena klasyfikacyjna.  

 

 

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE 

 

§ 21. 

 

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

edukacyjnych, 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. 

2. Uczeń nieklasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny w ODiDZ tylko na 

podstawie pisemnej prośby szkoły macierzystej lub ucznia 

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

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych roku szkolnego. 

Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza rada pedagogiczna kursu. 

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

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może ubiegać się o wyznaczenie 

dodatkowego terminu, który powinien umożliwić ewentualne przystąpienie do 

egzaminu poprawkowego. w tym celu składa do dyrektora szkoły podanie z 

odpowiednim uzasadnieniem prośby. 

5.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w skład której wchodzą:  

 kierownik internatu jako przewodniczący komisji  

 nauczyciel danych zajęć edukacyjnych  

6. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni (w charakterze 

obserwatorów) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.  

7. Egzamin klasyfikacyjny jest przeprowadzony w formie pisemnej i ustnej.  

8. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół. 

9. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia.  



 
 

10. Protokół z egzaminów klasyfikacyjnych przechowuje wicedyrektor ds. ODiDZ.  

11. Wynik egzaminu zostaje ogłoszony w dniu jego przeprowadzenia, po sporządzeniu 

protokołu.  

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego, otrzymuje w danym roku 

szkolnym ocenę niedostateczną z przedmiotu objętego egzaminem.  

13. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem negatywnej oceny 

klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

 

 

EGZAMIN POPRAWKOWY 

 

§ 22. 

 

1. Rada Pedagogiczna macierzystej szkoły kursanta podejmuje decyzje i na piśmie 

zwraca się do ośrodka o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego.  

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 

egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia  rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych.  

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora  w składzie:  

 kierownika internatu jako przewodniczący komisji, 

 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący.  

4. Przed przystąpieniem do egzaminu uczeń potwierdza wolę zdawania i dobry stan 

zdrowia.  

5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej.  

6. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół.  

7. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach.  

8. Ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 

 

§ 23. 

 

1. Kursant lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli 

uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z 

przepisami dotyczącymi trybu jej ustalania.  

2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu jednak 

nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć kursowych.  

3. Zastrzeżenia dotyczące oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przyjmuje 

dyrektor w formie pisemnej zawierającej opis niezgodności z ocenianiem 

wewnątrzszkolnym oraz załącznik w postaci zaświadczenia o ukończeniu kursu. 

4. Decyzję o uznaniu zasadności zgłoszonych zastrzeżeń podejmuje dyrektor. Pisemną 

decyzję z informacją o sposobie i terminie przeprowadzenia postępowania odbiera 

osoba zgłaszająca zastrzeżenie w sekretariacieszkoły w terminie do 3 dni roboczych 

od daty zgłoszenia zastrzeżenia.  

5. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń dotyczących wystawienia oceny z zajęć 

edukacyjnych dyrektor powołuje komisję w składzie:  

 dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący,  

 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

 nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

6. Nauczyciel powołany jako egzaminujący może być na własną prośbę, lub w innych 

szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwolniony z udziału w pracy komisji w 

takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły.  

7. Komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie 

pisemnej oraz ustnej, a następnie ustala ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych.  

8. Sprawdzian wiadomości przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(opiekunami prawnymi).  



 
 

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

wyznaczonym terminie może do niego przystąpić w terminie dodatkowym 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami  

10. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół.  

11. Do protokołu dołącza się pisemną pracą ucznia, zwięzłą informację o ustnych  

odpowiedziach ucznia 

12. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny  

13. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem negatywnej oceny 

klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

14. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku oceny klasyfikacyjnej 

ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin wniesienia 

odwołania wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. w tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

 

 

PROMOWANIE I UKOŃCZENIE KURSU 

 

§ 24. 

 

1. Uczeń otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, jeżeli ze wszystkich 

obowiązujących zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania był 

klasyfikowany.  

 

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI UCZNIA, 

ZWALNIANIE Z ZAJĘĆ 

 

§ 25. 

 

1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia.  

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  



 
 

 posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na 

podstawie tego orzeczenia,  

 posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się,  

3. Opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej rodzice 

(opiekunowie prawni) dołączają do skierowania na kurs do ODiDZ 

 

 

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA 

 

§ 26. 

 

W ODiDZ prowadzona jest następującą dokumentacja przebiegu nauczania:  

1. Rejestr kursantów.  

2. Dla każdej grupy kursowej prowadzony jest dziennik lekcyjny, w którym 

dokumentowany jest przebieg nauczania.  

3. Rejestr wydanych zaświadczeń.  

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 27. 

 

1. ODiDZ używa pieczątki zawierającej nazwę Zespołu oraz nazwę placówki. 

2. Nowelizacja statutu ODiDZ jest dokonywana przez radę pedagogiczną szkoły i jest 

podejmowana w drodze uchwały. 

3. Statut Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego znajduje się w 

sekretariacie szkoły i jest udostępniany na życzenie wszystkich zainteresowanych 

stron oraz w ramach dostępu do informacji publicznej.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 2 

 

 

 

REGULAMIN 

KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW 

ZAWODOWYCH 

  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipota 

Cegielsiego w Ziębicach 

 

 

 

 

 



 
 

ROZDZIAŁ I 

INFORMACJE OGÓLNE O KURSIE 

§1 

1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy, zwany dalej „ kursem”, jest jedną z form 

działalności dydaktyczno - wychowawczej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Ziębicach. Jest to szkolna forma kształcenia ustawicznego, której ukończenie 

umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie 

kwalifikacji, której kurs dotyczy na warunkach i w sposób określony w 

przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  

2. Organizatorem kursów jest Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita 

Cegielskiego w Ziębicach. 

3. Zajęcia prowadzone w ramach kursu są bezpłatne.  

4. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach prowadzone są następujące 

kwalifikacyjne kursy zawodowe; w następujących kwalifikacjach:  

A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych, 

A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp. 

5. Organizację kursu opiniuje Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Ziębicach. 

6. Informację o kursie podaje do wiadomości publicznej dyrektor szkoły.  

Informacja zawiera: 

a) nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa 

zawodowego,  

b) nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w 

zawodach,  

c) zasady rekrutacji,  

d) czas trwania kształcenia, 

e) wymiar godzin kształcenia,  



 
 

f) planowaną liczbę słuchaczy.  

7. Informacja, o której mowa w ust. 6, dotycząca organizacji kursów w kolejnym 

roku szkolnym, publikowana jest na stronie internetowej szkoły po 

zatwierdzeniu przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego szkoły.  

8. Kurs jest uruchamiany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 słuchaczy.  

W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą organu prowadzącego, kurs może być 

uruchomiony, gdy liczba słuchaczy jest mniejsza.  

 

ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO. 

§2 

1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe są zorganizowane w formie zaocznej.  

2. Liczba godzin kształcenia na kursie prowadzonym w formie zaocznej nie może 

być mniejsza niż 65 % minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego 

określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej 

kwalifikacji. 

3. Zajęcia na kursie zorganizowanym w systemie zaocznym odbywają się co 

tydzień przez dwa - trzy dni.  

4. Czas trwania kursu może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn 

niezależnych od organizatora.  

5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

6. Harmonogram zajęć opracowuje dyrektor szkoły po omówienia go z opiekunami 

grup, na miesiąc przed datą rozpoczęcia kursu.  

§3 

1. Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzone jest według 

programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w 

zawodach, w zakresie tej kwalifikacji, której dotyczy dany kurs, dopuszczonego 

do użytku przez dyrektora szkoły i zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.  

Program nauczania zawiera:  



 
 

 nazwę formy kształcenia; 

 czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji;  

 cele kształcenia i sposoby ich osiągania; 

 plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar;  

 treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć;  

 opis efektów kształcenia;  

 wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;  

 sposób i formę zaliczenia. 

§4 

1. Dyrektor szkoły wyznacza opiekuna kursu. Do jego obowiązków należy:  

 zapoznanie słuchaczy z programem i organizacją,  

 założenie dziennika zajęć oraz dokonanie należnych do niego wpisów; 

 nadzór nad prawidłowością dokumentowania procesu kształcenia przez 

nauczycieli prowadzących zajęcia na kursie,  

 zapoznanie słuchaczy z przepisami p/poż i bhp obowiązującymi na terenie 

placówki; 

 przygotowanie zaświadczeń o ukończeniu kursu oraz dokonanie ich rejestracji w 

rejestrze zaświadczeń;  

 bieżące rozwiązywania problemów organizacyjnych, dydaktycznych  

i wychowawczych;  

 przygotowanie analiz, sprawozdań i informacji dotyczących organizacji i 

przebiegu kursu. 

§5 

1. Dyrektor szkoły informuje okręgową komisję egzaminacyjną o rozpoczęciu 

kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w terminie 14 dni od daty 

rozpoczęcia kursu.  

Informacja zawiera:  

 oznaczenie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy;  



 
 

 nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa 

zawodowego, oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą 

programową kształcenia w zawodach, w zakresie której jest prowadzone 

kształcenie;  

 termin rozpoczęcia i zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego;  

 wykaz słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, zawierający imię i 

nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL słuchacza, a w przypadku 

słuchacza, który nie posiada numeru PESEL – numer dokumentu 

potwierdzającego jego tożsamość.  

§6 

1. Słuchacz podejmujący kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym 

posiadający:  

 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny,  

 świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub 

inny równorzędny, 

 świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,  

 świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,  

 świadectwo ukończenia liceum profilowanego, 

 świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie,  

 zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, 

 zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych może być 

zwolniony, na swój wniosek złożony do Dyrektora Szkoły, z całości lub części 

zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia 

zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji 

kształcenia umożliwia takie zwolnienie.  

2. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości z obowiązku realizacji danych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się 

„zwolniony/zwolniona” a także rodzaj dokumentu będącego podstawą 

zwolnienia.  

§7 



 
 

1. Zasady odbywania praktycznej nauki zawodu na Kwalifikacyjnym Kursie 

Zawodowym:  

2. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych i 

praktyk zawodowych.  

3. Dyrektor szkoły:  

1) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktyki zawodowej w całości, jeżeli 

przedłoży on zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające 

przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego 

okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu;  

2) może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktyki zawodowej w części, jeżeli 

przedłoży on:  

 zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające przepracowanie w 

zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, okresu co 

najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu 

wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci; 

 zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w 

zawodzie, w którym się kształci, lub zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w 

którym się kształci.  

4. Na okres praktyki wymagane jest ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.  

5. W czasie odbywania praktyki zawodowej słuchacz jest zobowiązany prowadzić 

dzienniczek praktyk. Zaliczenia powyższych zajęć dokonuje nauczyciel 

prowadzący zajęcia ze słuchaczami.  

§8. 

Dokumenty będące podstawą do zwolnienia z zajęć o których mowa w § 6 ust.1 i §7 

ust.2 słuchacze składają przed rozpoczęciem zajęć na kursie w sekretariacie szkoły. 

ROZDZIAŁ III 

ZASADY REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY 

§9 



 
 

1. Słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być osoba dorosła, 

zainteresowana uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych legitymująca się:  

 świadectwem ukończenia gimnazjum;  

 świadectwem ukończenia 8 – letniej szkoły podstawowej;  

 świadectwem ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, 

liceum,studiów wyższych.  

2. Absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat i podlega obowiązkowi nauki 

realizuje ten obowiązek poprzez kształcenie na kwalifikacyjnym kursie 

zawodowym zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie 

przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można 

przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, 

która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na 

kwalifikacyjny kurs zawodowy ( Dz.U. z 2012r. poz.857).  

3. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie szkoły w terminie wskazanym w 

informacji o kursie, o której mowa w §1 ust. 6 regulaminu. 

4. Wymagane dokumenty: 

 1) świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa, 

zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum, studia), 

2) podanie,  

 3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 

zawodu wystawione przez lekarza medycyny pracy. 

5. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia. 

6. W przypadku, gdy liczba chętnych przekracza limit przyjęć o przyjęciu decyduje 

Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.  

ROZDZIAŁ IV 

WARUNKI ZALICZENIA KURSU 

§10 



 
 

1. Podstawą zaliczenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest obecność słuchacza 

na co najmniej 50 % zajęć w ramach danego przedmiotu, przy czym słuchacz nie 

ma obowiązku usprawiedliwiania nieobecności i zaliczenie semestru.  

2. Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy może przystąpić do 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie organizowanego przez OKE 

we Wrocławiu po złożeniu stosownej deklaracji do Dyrektora OKE.  

 

ROZDZIAŁ V 

PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO 

§11 

1. Słuchacz ma prawo:  

 do uzyskania pełnej informacji dotyczącej organizacji kursu,  

 do otrzymania harmonogramów zajęć,  

 do konsultacji z opiekunem kursu, 

 do systematycznego uzupełniania wiedzy,  

 do korzystania z materiałów dydaktycznych dostarczonych przez nauczycieli,  

 do wyrażania opinii o organizacji kursu,  

 do nieobecności na zajęciach w wysokości 50 % łącznej liczby godzin w ramach 

przedmiotu,  

 do możliwości zdawania egzaminu końcowego w innym terminie niż 

wyznaczony przez organizatora kursu (wniosek słuchacza do organizatora kursu 

wraz z podaniem przyczyny),  

 do ponownego przystąpienia do egzaminu końcowego (wniosek słuchacza do 

organizatora kursu),  

2. Słuchacz ma obowiązek:  

 przestrzegania przepisów BHP i regulaminów placówki organizującej kurs,  

 zapoznania się z programem kursu, harmonogramem zajęć, zasadami ich 

realizacji oraz warunkami zaliczenia kursu,  

 punktualnego uczęszczania na zajęcia zgodnie z harmonogramem, 



 
 

 postępowania zgodnego z zasadami etyki,  

 troski o bezpieczeństwo własne i pozostałych słuchaczy,  

 szanowania powierzonego mienia, 

 przestrzegania zasad współżycia społecznego i poszanowania godności 

człowieka. 

 

ROZDZIAŁ VI 

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU KSZTAŁCENIA 

§12 

1. Dokumentacja procesu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym 

obejmuje:  

1) program nauczania;  

2) dziennik zajęć;  

3) protokół z przeprowadzonego zaliczenia;  

4) ewidencję wydanych zaświadczeń.  

2. Do dziennika zajęć wpisuje się:  

1) imiona i nazwiska słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego  

2) liczbę godzin zajęć; 

 3) tematy zajęć.  

3. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność słuchaczy kursu.  

4. Ewidencja wydanych zaświadczeń, o której mowa w § 10 ust.6, zawiera:  

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby, której wydano 

zaświadczenie, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL - 

numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość;  

2) datę wydania zaświadczenia;  



 
 

3) numer zaświadczenia;  

4) potwierdzenie odbioru zaświadczenia.  
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego 

w Ziębicach 

Regulamin Internatu 

Ziębice, ul. Bolesława Chrobrego 12, 57-220 Ziębice
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Rozdział I 

PODSTAWY PRAWNE WYDANIA REGULAMINU 

 

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowi: 

1. Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o Systemie Oświaty, (Dz. U. z 2004r. Nr256 poz.2572  

z późniejszymi zmianami) 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 4.08.1993r. w sprawie warunków, form, trybu 

przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U. nr 74 z 

19.08.1993r., poz.350), 

3. Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach. 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. nr 61 poz. 624), 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2002r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 

(Dz.U. nr 10 poz. 96). 

 

Rozdział II 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, działającą w ramach Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziebicach, zapewniającą opiekę 

 i wychowanie w czasie odbywania nauki poza miejscem zamieszkania. W przypadkach 

szczególnie uzasadnionych może być przyjęty uczeń zamieszkały w miejscowości będącej 

siedzibą szkoły, do której uczęszcza. 

2. Internat stanowi integralna część szkoły i realizuje jej plan dydaktyczno – wychowawczy 

 i profilaktyczny oraz planuje i wykonuje swoje zadania określone w planie pracy opiekuńczo- 

wychowawczej Internatu. 

3. Regulamin Internatu, zwany dalej Regulaminem, jest wewnętrznym aktem prawnym 

regulującym działalność Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego 

w Ziębicach, zwanego dalej Internatem. 

4. Regulamin określa szczegółowe zasady działalności Internatu, tworzy warunki dla 
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rozwijania samorządności wychowanków, partnerstwa i współodpowiedzialności za 

funkcjonowanie placówki. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach. 

 

Rozdział III 

CELE I ZADANIA INTERNATU 

1.  Cele 

a. Celem Internatu jest umożliwienie uczniom realizacji kształcenia i wspomaganie 

opiekuńczo - wychowawczej roli szkoły i rodziny oraz stwarzanie optymalnych warunków do 

rozwoju zainteresowań i uzdolnień. 

b. Internat zapewnia wychowankom stałą opiekę i realizację procesów wychowawczych w 

czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania. 

c. Podstawowym zadaniem realizowanym przez zespół wychowawców  jest dążenie do 

pełnego usamodzielnienia wychowanków i przygotowanie ich do dorosłego życia z 

uwzględnieniem godności osobistej, autonomii, poczucia własnej wartości  

i twórczej aktywności poprzez przekazywanie zdobytej wiedzy i doświadczenia. 

2.  Zadania 

a. Zapewnienie wychowankom zakwaterowania  i pełnego wyżywienia. 

b. Zapewnienie właściwych warunków sanitarno - higienicznych. 

c. Zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień. 

d. Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowania własnych imprez 

kulturalnych, sportowych i turystycznych. 

e. Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej i dbałości o własny stan zdrowia. 

f. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania różnych prac porządkowo -gospodarczych. 

g. Rozwijanie samorządności wychowanków, ich samodzielności i zaradności życiowej, 

h. Kształtowanie wśród wychowanków postaw wzajemnego zrozumienia, tolerancji, 

życzliwości i odpowiedzialności. 

i. Wychowanie w duchu patriotycznym i poszanowania  tradycji narodowych, 

j. Zapewnienie wychowankom stałej opieki ze strony wychowawców. 
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W przypadku dolegliwości zdrowotnych wychowawca informuje rodzica/opiekuna  

o zaistniałej sytuacji i w zależności od potrzeby kieruje wychowanka do lekarza. 

 

Rozdział IV 

ORGANIZACJA INTERNATU 

1. Internat nie prowadzi działalności opiekuńczej w trakcie trwania zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych w szkole. 

2. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynosi 50 godzin  opieki 

dziennej. Wychowawca  sprawuje opiekę nad wychowankami  Internatu  również w 

godzinach nocnych, w ramach pełnionego przez siebie dyżuru nocnego. Do realizacji opieki 

wychowawczej w porze nocnej może być zobowiązany każdy pracownik pedagogiczny 

zatrudniony w placówce. Dyżur nocny trwa od godz. 22.00  do godz. 6.00. 

3. Opiekę wychowawczą sprawuje wychowawca. 

4. W celu realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych działa „Zespół Wychowawczy 

Internatu”, w skład którego wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Internatu. 

5. Zespół Wychowawczy Internatu ma prawo dokonywania analizy działalności opiekuńczo-

wychowawczej oraz formułowanie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia jej 

poziomu. 

7.  Nadzór nad wykonaniem wniosków z posiedzeń Zespołu Wychowawczego oraz zadań z nich 

wynikających sprawuje Kierownik Internatu. 

8. Przedstawiciele Zespołu Wychowawczego Internatu mają prawo  

z wychowawcą klasy w ustalaniu oceny z zachowania. 

9. Podstawą realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych Internatu jest roczny plan pracy 

opiekuńczo- wychowawczej, opracowany przez Kierownika Internatu, opiniowany przez 

Zespół Wychowawczy Internatu i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Szkoły. 

10. Plan zajęć opiekuńczo-wychowawczych zatwierdza Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej Szkoły. 

11.  Rozkład dnia w Internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz  internatu 

 i środowiska, zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki również 

poza Internatem. Rozkłady te winny być zaopiniowane przez Zespół Wychowawczy Internatu i 

Samorząd Internatu. 
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12. Reprezentantami ogółu mieszkańców Internatu jest Samorząd Internatu  

w pracach, której mogą uczestniczyć wszyscy wychowankowie Internatu. 

13.  W skład Samorządu Internatu wychodzą przewodniczacy, zastępca i skarbnik. 

14.  Opiekę nad Samorządem Internatu sprawuje wychowawca wybrany przez młodzież. 

15.  Samorząd Internatu może przedstawić Kierownictwu Internatu, Dyrektorowi Szkoły, 

Zespołowi Wychowawczemu Internatu oraz Radzie Pedagogicznej   szkoły   wnioski    i    

opinie    we    wszystkich    sprawach, w szczególności dotyczących podstawowych praw i 

obowiązków mieszkańców Internatu. 

16. Samorząd Internatu ponosi współodpowiedzialność za realizację zadań określonych przez 

Regulamin Internatu. 

17. Wewnętrzne życie wychowanków Internatu regulują przepisy porządkowe opracowanie 

na każdy rok szkolny przez pracowników dydaktycznych Internatu, opiniowanie przez  

Samorząd Internatu, Zespół Wychowawczy Internatu i zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły; 

stanowią one integralną część Regulaminu Internatu. 

 

ROZDZIAŁ V 

WYCHOWANKOWIE 

1. Zasady zakwaterowania uczniów. 

a.   Przyjęcia wychowanków do Internatu dokonuje komisja powołana przez Dyrektora 

Zespołu Szkół. 

b. O przyjęcie do Internatu ubiegać się może uczeń, który: 

1) uczy się poza miejscem stałego zamieszkania, 

2) jest uczniem danej szkoły, 

3) ma trudne warunki dojazdu do szkoły, 

4) pochodzi z rodziny patologicznej, 

5) pochodzi z rodzin niepełnych, 

6) z innych przyczyn, w miarę wolnych miejsc w internacie, 
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7) jest słuchaczem kursu w ramach Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w 

Ziębicach.  

W szczególnych sytuacjach w Internacie może zamieszkać uczeń z miejscowości, w której 

znajduje się szkoła np. na wniosek pedagoga szkolnego. 

c.   Uprawnionym do zamieszkania w Internacie jest uczeń/wychowanek, który złożył podanie. 

d. Komisja kwalifikacyjna rozpatruje podania uczniów ubiegających się o miejsce w 

Internacie, której przewodniczącym jest Kierownik Internatu. 

e. Mieszkańcem Internatu zostaje uczeń/wychowanek, który został wpisany na  listę, zgłosił  

się do internatu i został w nim zameldowany na czas nauki w szkole. W szczególnych 

przypadkach jak np. posiadanie już meldunku czasowego i braku możliwości 

wymeldowania się, wychowanek może nie zostać czasowo zameldowany w Internacie, a 

jedynie zostać wpisany do księgi ewidencji wychowanków. 

f. Wychowankowie przyjęci do Internatu są zobowiązani dostarczyć Kartę Przyjęcia Kursanta 

do Internatu (Załącznik nr 1) lub Kartę Osobową Mieszkańca internatu (Załącznik nr 2). 

g. Wychowanek, który został przyjęty do Internatu warunkowo, a jego zachowanie nie uległo 

znaczącej poprawie może być usunięty z pominięciem gradacji kar oraz może stracić 

prawo do ubiegania się o miejsce w Internacie w kolejnych latach. 

 

2. Prawa i obowiązki wychowanka 

 

Wychowanek ma prawo do: 

a. Opieki  wychowawczej  życzliwego  traktowania  przez  wychowawców   

 i pracowników Internatu gwarantujących bezpieczeństwo i ochronę przed różnymi 

formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowania ich godności   własnej  

  w   sprawach   osobistych,   rodzinnych,   koleżeńskich i przekonań religijnych. 

b. W miarę możliwości lokalowych koleżeńskiego doboru osób w pokoju. 

c. Korzystania z pomocy dydaktycznych Internatu służących do nauki własnej, rozwijania 

 i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień oraz korzystania z istniejących w Internacie 

pomieszczeń. 

d. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywania problemów osobistych oraz we 
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wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie. 

e. Zgłaszania propozycji w sprawach poprawy warunków socjalno- bytowych, jakości 

żywienia i innych usprawnień w życiu internatu. 

f. Wpływania na życie internatu przez uczestnictwo w działalności samorządowej, brania 

udziału w działalności Samorządu Internatu. 

g. Wypoczynku i uczestnictwa  we  wszystkich  zajęciach  organizowanych  w internacie 

oraz w porozumieniu z wychowawcą i rodzicami w innych zajęciach   sportowych, 

artystycznych prowadzonych przez placówki i organizacje. 

h. Korzystania z wyjść poza Internat w czasie wolnym dla wszystkich wychowanków (po 

zajęciach lekcyjnych do godziny 17:00 oraz od 18:45 - 20:00), a w innych przypadkach 

wyłącznie za zgodą wychowawcy i w oparciu o deklarację złożoną przez rodzica/opiekuna 

w Karcie Osobowej Mieszkańca lub rozmowę telefoniczną z rodzicem/opiekunem. 

i. Przyjmowania osób odwiedzających na terenie placówki za wiedzą i zgodą 

wychowawcy, w czasie uwzględnionym  w rozkładzie dnia po uprzednim okazaniu 

dokumentu. 

j. Zwrotu pieniędzy za niewykorzystane posiłki (powyżej 2 dni) pod warunkiem 

zgłoszenia rezygnacji u wychowawcy na dzień wcześniej przed wypisem. 

k. Wyjazdów w ciągu tygodnia do domu za zgodą wychowawcy po wcześniejszym 

potwierdzeniu wyjazdu przez rodzica/opiekuna. 

l. Dodatkowej nauki po godzinie 22.00  za zgodą wychowawcy dyżurnego. 

m. Poszanowania zasad prywatności, korespondencji, przyjaźni i uczuć. 

 

 

Obowiązkiem wychowanka mieszkającego w internacie jest: 

a. Przestrzeganie Regulaminu Internatu. 

b. Stosowanie się do ustalonego rozkładu dnia (Załącznik nr 3). 

c. Wykorzystanie w  pełni   czasu   i   warunków   do   systematycznej nauki (Załącznik nr 4) 

d. Uczestniczenie w pracach na rzecz internatu, sprzątanie i utrzymywania porządku w 

pokojach, pomieszczeniach internackich ogólnego użytku, na korytarzu, w stołówce. W 

miarę potrzeb porzadkowanie terenu wokół internatu. Wychowankowie, którzy nagminnie 

nie stosują się do w/w zasad i są wielokrotnie upominani przez wychowawcę mogą na 



 

118 
 

wniosek Zespołu Wychowawczego zostać skreśleni z listy mieszkańców internatu. -  

e. w internacie obowiązuje obuwie zmienne. 

f. Przed wyjściem do szkoły pozostawić w pokoju należyty porządek. 

g. Pełnienie rzetelnie dyżurów porządkowych. 

h. Dbanie o pomieszczenia, sprzęt i urządzenia internackie, za zawinione zniszczenia 

ponoszenie odpowiedzialności materialnej; w przypadku niemożliwości ustalenia winnego 

za szkodę odpowiadają uczestnicy zdarzenia. 

i. Wszelkiego rodzaju akty wandalizmu, w tym również uszkodzenia instalacji 

przeciwpożarowej lub nieuzasadnione próby wywoływania alarmu p. poż. będą traktowane 

jako szczególnie rażące naruszenie Regulaminu Internatu. 

j. Poszanowania zasad współżycia. 

k. Dbanie o kulturę języka. 

l. Dbanie o schludny wygląd. 

m. Okazywanie szacunku wychowawcom, pracownikom Internatu, koleżankom i 

kolegom. 

n. Przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności. 

o. Poszanowanie poglądów i przekonań innych osób. 

p. Kulturalne zachowanie w każdej sytuacji i podporządkowanie się zaleceniom kierownika 

i wychowawców. 

q. W razie choroby lub wypadku niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do wychowawcy. 

r. Oszczędne i prawidłowe użytkowanie energii elektrycznej oraz wody. 

s. Regularne i terminowe uiszczanie opłaty za pobyt w internacie oraz za wyżywienie 

zgodnie z obowiązującym harmonogramem wpłat. 

t. Poinformowanie wychowawcy o zamiarze wyjazdu i terminie powrotu w przypadku 

konieczności wyjazdu z internatu w ciągu tygodnia oraz posiadania zgody rodzica/opiekuna 

na taki wyjazd. Każdy taki wyjazd wychowawca potwierdza w rozmowie telefonicznej czy 

osobistej z rodzicem/opiekunem. Wychowanek nie może wyjechać z Internatu bez 

potwierdzenia rodzica/opiekuna. Jeśli wychowanek nie zgłosi wyjazdu lub wyjedzi bez

 uzyskania zgody, wychowawca zawiadamia rodziców/opiekunów o zaistniałej

 sytuacji i konsekwencji z tego wynikających. 

u. Pozostawianie  kluczy od pokoi mieszkalnych w pokoju wychowawcy . 

v. Przebywanie w swoich pokojach od godziny 21.30. 

w. Przestrzeganie ciszy nocnej (22°°-  6°°) . 

x. Zawiadomienie Internatu w przypadku nie przyjazdu do placówki w zgłoszonym 
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terminie lub po weekendzie. Nieobecności nie zgłoszone wychowawcy nie będą podlegać 

wyprowiantowaniu. 

y. Przestrzeganie zasad bhp i przepisów p. pożarowych. 

z. Zgłaszanie wychowawcy  zwolnień z zajęć lekcyjnych. 

aa. Przestrzeganie wszystkich bieżących zarządzeń i poleceń wydanych przez Kierownika 

Internatu i wychowawców, a nie ujętych w niniejszym Regulaminie. 

 

Wychowankom internatu zabrania się: 

a. Wprowadzania  osób  niezamieszkałych  w   internacie   bez  uzgodnienia   

 z wychowawcą. 

b. Picia alkoholu, palenia papierosów, e-papierosów i używania środków odurzających, 

jak też przebywania pod ich wpływem oraz ich wnoszenie, posiadanie 

 i rozprowadzanie. 

c. Posiadania i używania przedmiotów niebezpiecznych dla życia i zdrowia. 

d. Posiadania drogocennych przedmiotów i dużych sum pieniędzy – Internat nie ponosi 

za nie odpowiedzialności. 

e.  Wynoszenia naczyń i nakryć stołowych ze stołówki. 

f. Przebywania chłopców w pokojach dziewcząt i odwrotnie w godzinach toalety 

porannej i oraz po godzinie 21.30. 

g.  Pozostawianie otwartych pokoi, gdy nikt w nich nie przebywa. 

h. Dokonywania samosądów, wykorzystywania słabszych, znęcanie się. 

i.  Naklejania bezpośrednio na szafy, ściany i drzwi elementów dekoracyjnych bez 

zgody wychowawcy. 

j. Wchodzenia do pokoi podczas nieobecności mieszkańców i korzystania  

z cudzej własności. 

k. Wchodzenia do innych pokoi w godzinach nauki własnej i ciszy nocnej. 

l. Wykonywania na terenie internatu zdjęć, kręcenie filmów oraz nagrywania dźwięku 

przy użyciu telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, dyktafonów, kamer 

(jeśli nie wynika to z polecenia wychowawcy). 
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m. Posiadania zwierząt na terenie internatu. 

n. Posiadania leków, o których rodzic/opiekun prawny nie poinformuje wychowawcy w 

Karcie Osobowej. 

 

Rozdział VI 

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 

1. Za wzorową i przykładną postawę i aktywność w internacie wychowanek może otrzymać: 

a. pochwałę wychowawcy, 

b. pochwałę Kierownika Internatu wobec mieszkańców placówki, 

c. pochwałę Dyrektora Szkoły 

d. wyróżnienie dyplomem lub nagrodą rzeczową, 

e. list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych. 

 

Rozdział VII 

KARY 

1. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Internatu, a w szczególności za naruszenie zasad 

współżycia społecznego oraz nie wywiązywanie się z obowiązków, wychowanek może być 

ukarany poprzez: 

a. upomnienie ustne w indywidualnej rozmowie z wychowawcą, 

b. upomnienie przez Kierownika Internatu, 

c. warunkowy pobyt w internacie od zdarzenia do zakończenia roku szkolnego. Zasady 

pobytu warunkowego określa Zespół Wychowawczy Internatu ( Załącznik nr 6). 

d. czasowe usunięcie z internatu. 

e. skreślenie z listy mieszkańca internatu przez Dyrektora Szkoły na wniosek Zespołu 

Wychowawczego Internatu (Załącznik nr 7) 

2. Wychowanek może zostać skreślony z listy mieszkańca Internatu w trybie 

natychmiastowym z pominięciem gradacji kar, za rażące naruszenie norm etycznych i 

obyczajowych, a w szczególności za zachowania zagrażające zdrowiu i życiu pozostałych 
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wychowanków oraz pracowników Internatu. 

3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie 

mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą 

wychowanka. 

 

Rozdział VIII 

STOŁÓWKA 

1. Przy internacie funkcjonuje stołówka, z której korzystają uczniowie 

mieszkający w internacie. 

2. Odpłatność za wyżywienie ustala się na podstawie kalkulacji w wysokości kosztów 

surowca przeznaczonego na wyżywienie. Stawkę dzienną ustala Dyrektor Szkoły w 

porozumieniu z Organem Prowadzącym. 

3. Opłatę za posiłki w stołówce wnosi się do dnia 10-go każdego miesiąca. 

4. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą Dyrektora Szkoły można przesunąć termin 

płatności. 

 

Rozdział IX 

PRACOWNICY INTERNATU 

W internacie są zatrudnieni: 

1. Pracownicy pedagogiczni 

2. Pracownicy administracji i obsługi 

3. Obowiązki pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi określają odpowiednio: 

Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy oraz szczegółowy zakres czynności i obowiązków. 

 

 

Rozdział X 

OBOWIĄZKI  WYCHOWAWCY 
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1. Wychowawca internatu odpowiada za powierzonych wychowanków. 

2. Organizuje pracę wychowawczą w grupie w oparciu o plan opiekuńczo- wychowawczy 

internatu i program profilaktyczny. 

3. Stara się poznać każdego wychowanka poprzez obserwację jego zachowania i 

postępowania w czasie pobytu w Internacie. 

4. Tworzy warunki do rozwoju uczniów. 

5. Zwraca uwagę na  zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków. 

6. Sprawuje opiekę nad wychowankami w czasie dyżuru nocnego wg zakresu obowiązków 

wychowawcy pełniącego dyżur nocny (Załącznik nr 10). 

7. Rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami,  

a społecznością internacką oraz zwalcza przejawy patologii społecznej. 

8. Współdziała z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, placówkami wspierającymi 

wychowanie i rozwój uczniów. 

9. Koordynuje działania wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami 

mającymi trudności. 

10. Wspiera swoją postawą i działaniem rozwój wychowanków ich zdolności 

 i zainteresowania. 

11. Kieruje pracami społeczno- użytecznymi ( dyżury młodzieży w stołówce, sprzątanie terenu 

wokół internatu. 

12. Organizuje czas wolny wychowanków i czuwa nad prawidłowym przebiegiem imprez 

okolicznościowych czy zajęć. 

13. Systematycznie prowadzi dokumentację. 

14. Bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, wzbogaca własny warsztat 

pracy. 

 

Rozdział XI 

DOKUMENTACJA PRACY 

 

Internat prowadzi następującą dokumentację: 

1. Roczny plan pracy opiekuńczo- wychowawczej Internatu. 

2. Procedury postępowania dotyczące działań zapewniających bezpieczeństwo młodzieży 
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mieszkającej w Internacie. 

3. Roczny plan pracy Samorządu Internatu. 

4. Dzienniki zajęć wychowawczych wraz z ewidencją i planem dyżurów wychowawczych. 

5. Księgę meldunkową wychowanków. 

6. Protokołów posiedzeń Zespołu Wychowawczego Internatu. 

7. Zeszyt meldunkowy młodzieży przyjeżdżającej na kurs. 

 

Rozdział XII 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

1. Przypadki nie objęte Regulaminem będą rozpatrywane indywidualnie, ale w oparciu 

o niniejszy dokument. 

2. W społeczności Internatu obowiązują również zasady nie zapisane, należące do sfery 

prawa obyczajowego i dobrego wychowania. 

3. Regulamin został opracowany i zatwierdzony przez Kierownika Internatu, 

Zespół Wychowawczy Internatu i Samorząd Internatu. 
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załącznik nr 4 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 

 

w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

 im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach 
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Podstawa prawna: 
 

1. Regulamin opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty – (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie 
warunków i sposobu ocenia, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych /Dz. U. Nr 29, poz. 
323 i Nr 128, poz. 1419 oraz z 2002 r. nr 46. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej 
nauki zawodu  /Dz. U. Nr 113, poz. 988 ze zmianami/ 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania  /Dz. U. Nr 60, poz.  ze zmianami/ 

5. Kodeks pracy  - Dział IX  Zatrudnianie młodocianych. 
  
 

Rozdział I 
 

PRZEPISY OGÓLNE 
 

1. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest dla uczniów technikum i dla młodocianych 
pracowników - uczniów zasadniczej szkoły zawodowej. 

 

2. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie: 

 zajęć praktycznych,  

 praktyki zawodowej. 
 

3. Praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników w formie zajęć praktycznych jest 
organizowana przez pracodawcę; praktykę zawodową dla uczniów technikum  
i zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz organizuje szkoła. 

  

4. Zajęcia praktyczne organizuje się dla młodocianych pracowników w celu opanowania 
przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym 
zawodzie. 

 

5. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia 
zdobytej wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy. 

 

6. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych 
i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program 
nauczania dla danego zawodu.  
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Rozdział II 

 

ORGANIZACJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

       

1. Praktyka  zawodowa  jest organizowana dla uczniów technikum: 
1) w czasie całego roku szkolnego poza okresem ferii letnich, 
2) w przypadku  niemożliwości zorganizowania praktyki zawodowej w miejscowościach 

w której znajduje sie zespół, szkoła zwraca  równowartość kosztów przejazdów 
środkami komunikacji publicznej, z uwzględnieniem ulg przysługujących uczniom, na 
wnosek ucznia. 

3) w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych oraz w jednostkach 
administracji państwowej i samorządowej. 

 

2. Szkoła kierując uczniów na praktykę zawodową: 
1) zawiera umowę z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę zawodową. 
2) umowa o praktykę zawodową powinna zawierać: 

 nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów oraz miejsce jej odbywania, 

 nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktykę zawodową, 

 zawód i numer programu nauczania, 

 liczbę uczniów odbywających praktykę, 

 formę, termin rozpoczęcia i zakończenia praktyki, 

 prawa i obowiązki stron. 
3) nadzoruje przebieg realizacji programu praktyki zawodowej.  
4) akceptuje  wyznaczonych opiekunów praktyk.  
5) współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę.  
6) zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 

3. Uczniowie przed rozpoczęciem praktyki zawodowej:  
1) otrzymują  szczegółowy program praktyki zawodowej  oraz wykaz zadań do wykonania 

w czasie pobytu w zakładzie pracy. 
2) zostają zapoznani  przez kierownika warsztatów z przepisami  z  zakresu  przestrzegania 

porządku i dyscypliny  pracy oraz  z podstawowymi     przepisami   bezpieczeństwa   
 i   higieny   pracy. 

 

4. Osobą odpowiedzialną za organizację praktycznej nauki zawodu i współpracę  
z podmiotem  przyjmującym  uczniów  jest  kierownik  warsztatów. 
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Rozdział III 
 

OBOWIĄZKI PRACODAWCY 

 

Obowiązki podmiotów przyjmujących uczniów technikum na praktykę zawodową: 

1) zapewniają warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu, 
a w szczególności: 

 stanowisko szkoleniowe wyposażone w niezbędny sprzęt, urządzenia, narzędzia, 
materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania BHP, 

 pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środki 
ochrony indywidualnej, 

 dostęp do urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno – 
bytowych. 



 

128 
 

 

2) wyznaczają odpowiednich opiekunów praktyk zawodowych. 
3) zapoznają uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie 

przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz przepisami i zasadami BHP. 
4) nadzorują przebieg praktyki zawodowej. 
5) sporządzają dokumentację powypadkową. 
6) współpracują ze szkołą, powiadamiają szkołę o naruszeniu przez ucznia regulaminu 

pracy. 
7) dokonują zaliczenia  praktyki zawodowej, potwierdzeniem w dzienniczku praktyk. 

 
 

Rozdział IV 
 

OBOWIĄZKI UCZNIA 

 

Obowiązki ucznia odbywającego praktykę zawodową: 

1) przestrzega obowiązujących w zakładzie, w którym odbywa praktykę zawodową, 
regulaminów i przepisów BHP. 

2) usprawiedliwia nieobecności - każde usprawiedliwienie należy przedłożyć w zakładzie 
pracy oraz kierownikowi warsztatów; dłuższe nieobecności (powyżej 3 dni) należy 
natychmiast zgłosić w szkole kierownikowi warsztatów. 

3) bezwzględnie stosuje się do wskazówek i poleceń opiekuna praktyki oraz pracownika, 
któremu bezpośrednio podlega. 

4) sumiennie wykonuje wyznaczoną pracę, utrzymuje stanowisko w należytym porządku 
i czystości, szanuje powierzony mu sprzęt, urządzenia i narzędzia. 

5) każdy wypadek natychmiast zgłasza bezpośrednio przełożonemu.  
6) ponosi odpowiedzialność materialną za zgubienie, uszkodzenie, względnie zniszczenie 

powierzonego sprzętu, narzędzi, urządzenia, ze swojej winy. 
7) prowadzi dzienniczek praktyki zawodowej, odnotowując w nim wykonywane zadania 

oraz dodatkowo uzyskane wiadomości i inne ważne informacje; dzienniczek ten 
przedkłada opiekunowi praktyki w zakładzie, uzyskując w nim pisemną akceptację  
i oddaje kierownikowi warsztatów - w terminie 7 dni po ukończeniu praktyki. 
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Rozdział V 
 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU  
 W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ 

 

 
1. Zajęcia praktycznej nauki zawodu są organizowane  przez pracodawcę dla młodocianych 

pracowników uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, który  zawarł z nimi  umowę  
o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosownie do przepisów art. 195 § 1  
Kodeksu Pracy. 

 

2. Zajęcia praktycznej nauki zawodu w zawodzie kucharz organizowane są przez szkołę  
w pracowni zawodowej. 

3. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie 
może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat - 8 godzin. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia 
dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu dla uczniów w wieku 
powyżej 18 lat, nie dłużej jednak niż do 12 godzin, przy zachowaniu tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć edukacyjnych, określonych w ramowym planie nauczania. 
Przedłużenie dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu jest możliwe 
tylko u tych pracodawców albo w tych indywidualnych gospodarstwach rolnych, gdzie 
przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynika z rodzaju pracy lub jej organizacji. 

 
5. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym, dla uczniów 

w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej. 
 

6. Praktyczna nauka zawodu uczniów i młodocianych pracowników jest prowadzona 
indywidualnie lub w grupach. Liczba uczniów lub młodocianych w grupie powinna 
umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględniać specyfikę 
nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy w sprawie 
prac wzbronionych młodocianym, a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu 
odbywania praktycznej nauki zawodu. 
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Rozdział VI 

 

OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW 

 

Obowiązki pracodawców organizujących praktyczną naukę zawodu: 

 

1) prowadzi szkolenia bhp, ppoż. (wstępne i stanowiskowe), które dokumentuje 
wymaganym zaświadczeniem oraz zapisem w dzienniczku praktycznej nauki zawodu. 

2) dopuszcza do pracy młodocianych pracowników w ubraniu roboczym zgodnym  
z przepisami. 

3) zapoznaje  z programem praktycznej nauki zawodu.  
4) systematycznie ocenia młodocianego pracownika. 
5) dokonuje oceny semestralnej i końcoworocznej z osiągniętych przez młodocianego 

pracownika wyników szkolenia oraz dostarcza ocenę do kierownika warsztatów nie 
później niż  tydzień przed radą klasyfikacyjną. 

6) informuje rodziców, ewentualnie kierownika warsztatów o łamaniu przez młodocianych 
pracowników przepisów bhp oraz regulaminu. 

7) organizuje spotkania indywidualne z rodzicami młodocianego pracownika. 
8) uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez kierownika warsztatów.  
9) umożliwia odrobienie nieobecności nieusprawiedliwionych w terminie i formie 

uzgodnionej z młodocianym pracownikom. 
 

 

Rozdział VII 
 

OBOWIĄZKI UCZNIA 

 

Obowiązki młodocianego pracownika realizującego praktyczną nauką zawodu  
u pracodawcy: 

 

1) ubezpiecza się w szkole od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
2) przestrzega obowiązujących w zakładzie przepisów, regulaminów oraz instrukcji. 
3) systematycznie uczęszcza na zajęcia praktycznej nauki zawodu w odzieży roboczej, 

zgodnej z przepisami bhp. 
4) usprawiedliwia nieobecności, przedstawiając zwolnienie lekarskie, 

 kopię zwolnienia dostarcza również wychowawcy klasy, celem usprawiedliwienia 
nieobecności na zajęciach szkolnych, inne zwolnienie z  zajęć praktycznej nauki zawodu 
młodociany pracownik  uzyskuje na podstawie pisemnego zaświadczenia 
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potwierdzonego podpisem rodzica; sytuacja ta występuje tylko w szczególnych 
przypadkach, 

 formalności te należy załatwić co najmniej dzień przed rozpoczęciem zajęć. 
5) każdą nieobecność nieusprawiedliwioną odrabia w terminie i formie ustalonym przez 

pracodawcę praktycznej nauki zawodu. 
6) bezwzględnie stosuje się do wskazówek i poleceń pracodawcy. 
7) sumiennie wykonuje wyznaczoną pracę, prowadzi na bieżąco dzienniczek praktycznej 

nauki zawodu, który po zakończeniu zajęć przedkłada instruktorowi. 
8) utrzymuje stanowisko w należytym porządku i czystości, szanuje powierzony mu sprzęt 

 i narzędzia. 
9) nie opuszcza samowolnie stanowiska pracy.  
10) zapoznaje się z instrukcją obsługi dotyczącą stanowiska, urządzenia i ściśle się do niej 

stosuje. 
11) zgłasza pracodawcy każdy wypadek. 
12) ponosi odpowiedzialność materialną za zagubienie, uszkodzenie, zniszczenie 

powierzonego sprzętu i narzędzi.  
 

 

Rozdział VIII 

PROCEDURA WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA KLASYFIKACYJNEGO  
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 

 

 

Ocenę klasyfikacyjną z praktycznej nauki zawodu ustala: 

1) w przypadku organizowania zajęć praktycznych przez pracodawcę, instruktor zajęć 
praktycznych. 

2) w przypadku zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz, nauczyciel praktycznej 
nauki zawodu. 

3) w przypadku organizowania praktyki zawodowej przez szkołę, kierownik warsztatów   
w porozumieniu  z opiekunem  praktyki   zawodowej. 

 

1. Podstawą do ustalenia ceny klasyfikacyjnej z praktyki zawodowej jest stopień  
opanowania umiejętności zawodowych przez ucznia podczas odbywania praktyki.  

 

2. Ocena klasyfikacyjna z praktyki zawodowej obejmuje: 

 realizację programu praktyki zawodowej, 

 wykonanie zadań powierzonych przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu, 

 praktyczne zastosowanie i wykorzystanie wiadomości i umiejętności, 

 zaangażowanie uczniów w zdobywanie wiedzy praktycznej, 

 odpowiedzialność za poprawność, staranność i terminowość wykonania               
      powierzonych zadań, 
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 przestrzeganie dyscypliny pracy, regulaminów i  przepisów bhp. 
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3. Elementami składowymi oceny klasyfikacyjnej z praktyki zawodowej są: 
a) ocena umiejętności praktycznych, 
b) ocena wykonania zadań praktycznych opracowanych przez nauczycieli praktycznej 

nauki zawodu na podstawie programu praktyk,  dostosowanego do programu 
nauczania danego przedmiotu zawodowego, 

c) ocena realizacji programu praktyk na podstawie prowadzonego przez ucznia 
dzienniczka praktyk. 

 

4. Podstawą do otrzymania oceny klasyfikacyjnej  z zajęć praktycznej nauki zawodu jest 
zaświadczenie stwierdzające stopień opanowania umiejętności  zawodowych przez 
młodocianego pracownika. 

 

5.  Zaświadczenie z oceną klasyfikacyjną śródroczną/semestralną  i  końcoworoczną  
 z  zajęć praktycznych  powinno być dostarczone  przez instruktora  zajęć praktycznych  
w  terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. 

     a)   brak zaświadczenia  powoduje nieklasyfikowanie  ucznia  z zajęć praktycznych, 

b) młodociany  pracownik  nieklasyfikowany  z   powodu  określonego w pkt. 5a może 
być klasyfikowany  w późniejszym terminie po dostarczeniu zaświadczenia  z oceną 
klasyfikacyjną. 
 

6.   Młodociany  pracownik  może  również  być   nieklasyfikowany   z  zajęć praktycznych  
z powodu  nieobecności na zajęciach praktycznych.  

 7.  Uczeń  może  być  nieklasyfikowany  z  praktyki  zawodowej  z  powodu nieobecności na 
praktyce zawodowej. 

8.    Uczeń   i   młodociany   pracownik    nieklasyfikowany    z    powodu   usprawiedliwionej  
nieobecności  na   zajęciach  praktycznej nauki zawodu  i  praktyce  zawodowej  musi   
odbyć   zajęcia,  umożliwiające mu uzupełnienie programu nauczania. 

9.   Uczeń i młodociany pracownik, który  w wyniku końcoworocznej klasyfikacji  otrzymał  
ocenę  niedostateczną   z   praktycznej  nauki zawodu  ma prawo przystąpić do 
egzaminu poprawkowego, który ma  formę  zadań praktycznych. 

10.  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 
letnich  na zasadach ogólnych. 

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

12.  Młodociany dokształcający się w szkole zasadniczej, który nie otrzymał promocji może   
złożyć wniosek do pracodawcy o przedłużenie czasu nauki zawodu nie dłużej niż:  

a) 12 miesięcy, celu dokończenia nauki w szkole 
b)  6 miesięcy, w innym uzasadnionym przypadku. 

 


