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DZIAŁ I – POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 

Rozdział I – Postanowienia wstępne 
§ 1  

1. Statut Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu został 
opracowany i uchwalony na podstawie: 
- Ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 
1148) – art. 72 ust. 1, art. 80 ust. 2 pkt 1, art. 82 ust. 2, art. 98, art. 99 i art. 100, 
- Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm. poz. 949 i poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245) - art. 322 
ust. 8, 
- Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 
1457 ze zm.) – art. 44b - art. 44i, art. 44sa, art. 44u, art. 44w, art. 44x. 

2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o Zespole Szkół lub Szkole należy przez to 
rozumieć Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. 

3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o Liceum należy przez to rozumieć  
czteroletnie liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych 
w Wojniczu. 

4. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o Technikum należy przez to rozumieć 
 pięcioletnie technikum w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. 

5. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o branżowej szkole I stopnia należy przez to 
rozumieć branżową szkołę I stopnia w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych 
w Wojniczu. 

5a. Uchylony 
6. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o Dyrektorze szkoły należy przez to rozumieć  

Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. 
7. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o Wicedyrektorze szkoły należy przez to 

rozumieć  wicedyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. 
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DZIAŁ II – NAZWA SZKOŁY i TYPY SZKÓŁ 
 

Rozdział I – Nazwa Szkoły 
§ 2  

1. Szkoła nosi nazwę: „Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II 
w Wojniczu 

2. Siedzibą Zespołu Szkół jest budynek Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. 
Jana Pawła II w Wojniczu. Adres: 32-830 Wojnicz, ul. Jagiellońska 17. 

3. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Powiat Tarnowski. 
4. Zespół Szkół jest jednostką budżetową, przy czym Szkoła może pozyskiwać środki 

finansowe  z innych źródeł na realizację zadań statutowych.  
5. Zespół Szkół prowadzi internat. 
6. Internat prowadzi działalność dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą. 

Szczegółowe zasady funkcjonowania internatu określone są w „Regulaminie 
internatu Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu”, 
zatwierdzonym przez Dyrektora Szkoły, na wniosek kierownika internatu. 

7.  Zespół Szkół prowadzi Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Wojniczu zwane dalej 
„schroniskiem”. 

8.  Siedzibą schroniska jest Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im Jana Pawła II  
w Wojniczu ul. Jagiellońska 17, 32-830 Wojnicz 

9. Schronisko w Wojniczu jest całoroczną publiczną placówką oświatowo-
wychowawczą. Do zadań schroniska należy upowszechnianie wśród dzieci i 
młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku, 
prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej, zapewnienie 
dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych, zapewnienie 
opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającym w schronisku.” 

10. Organizację schroniska określa Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
stanowiący załącznik do Statutu Zespołu Szkół. 

 

Rozdział II – Typy szkół  
§ 3  

1.  W skład Zespołu Szkół wchodzą: 
1) Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Wojniczu. W latach szkolnych 

2019/2020-2021-2022 w czteroletnim liceum ogólnokształcącym prowadzi się 
klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla 
absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas. 

2) Pięcioletnie Technikum w Wojniczu kształcące w oddziałach jedno i 
dwuzawodowych w następujących zawodach: 
- Technik logistyk – 333107 
- Technik żywienia i usług gastronomicznych – 343404 
- Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 311943 
W latach szkolnych 2019/2020-2022/2023 w pięcioletnim technikum prowadzi 
się klasy dotychczasowego czteroletniego  technikum dla absolwentów dotych-
czasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas. 

3) Trzyletnia Branżowa Szkoła I stopnia w Wojniczu kształcąca w oddziałach jedno, 
dwu i wielozawodowych w następujących zawodach: 
- Kierowca mechanik – 832201 
- Mechanik pojazdów samochodowych – 723103 
- Magazynier-logistyk - 432106 

3a)    Uchylony 
4) Internat.  
5) Schronisko młodzieżowe. 
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2.  Statuty poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nie 
zachowują odrębności, do czasu pozostawania w składzie Zespołu Szkół za wyjąt-
kiem statutu Schroniska młodzieżowego.  
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DZIAŁ III – CELE i ZADANIA  
 

Rozdział I – Cele i zadania oraz sposób wykonywania zadań 
§ 4  

1.  Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991  
roku  -  o systemie oświaty oraz w  ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo 
oświatowe i  przepisach wykonawczych  wydanych na  podstawie tych  ustaw 
a w szczególności: 
1) Zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny 

zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychologicznymi w warunkach 
poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej 
i wyznaniowej a w szczególności:  

a) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i na piśmie 
 z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu, 

b) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania prze-
kazywanych treści, 

c) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności 
(przyczynowo skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych itp. 

d) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 
e) traktowanie wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą 

samą w sobie w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świa-
ta, ludzi i siebie, 

f) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, 
g) poznawanie historii i dziedzictwa kultury narodowej na tle historii kultury euro-

pejskiej, postrzeganych w perspektywie zachodzących procesów integracyj-
nych. 

h) skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacja własnego 
punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych ludzi, poprawne posługiwa-
nie się językiem ojczystym, przygotowanie do publicznych wystąpień, 

i) efektywne współdziałanie w zespole, budowanie więzi międzyludzkich, po-
dejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skuteczne działanie na 
gruncie zachowania obowiązujących norm, 

j) rozwiązywanie problemów w twórczy sposób, 
k) poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł; 

efektywne posługiwanie się komputerami i metodami informatycznymi, 
l) odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświad-

czeń i nawyków, 
m) rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, 
n) przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów  

i problemów społecznych. 
2) Umożliwia uczniom zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły oraz nabycia kwalifikacji zawodowych poprzez: 
a) zapewnienie realizacji podstaw programowych kształcenia ogólnego 

i zawodowego, 
b) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania, 
c) prowadzenie nauki języka obcego, mającego na celu sprawne jego opanowa-

nie, 
d) kształcenie umiejętności posługiwania się technikami informacyjnymi,  
e)  wdrożenie do samokształcenia w celu zdobywania nowych kwalifikacji posze-

rzających możliwości zatrudnienia,  
f) przygotowanie do kreatywności na rynku pracy i w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej. 
3) Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia lub wykonywania określonego zawodu poprzez: 
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a) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych w miarę posiadanych 
środków, 

b) działania w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.  
4) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 

określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia, poprzez: 
a) zapewnienie odpowiedniej bazy szkoły,  
b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów, 
c) realizowanie programu wychowawczego szkoły,  
d) rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej, umiejętności samokształcenia, 

samowychowania i kierowania własnym rozwojem,  
e) tworzenie w szkole środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi 

osobowemu w wymiarze fizycznym , psychicznym, intelektualnym, i ducho-
wym, a także rozwojowi społecznemu uczniów, 

f) rozwijanie w sobie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwa-
nie prawdy, dobra i piękna w świecie , 

g) uzyskiwanie świadomości życiowej użyteczności zarówno poszczególnych 
przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie uczenia się, 

h) dążenie do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, umiejętne 
godzenie dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie  
z odpowiedzialnością za innych, wolności własnej z wolnością innych,  

i) poszukiwanie, odkrywanie i dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia 
wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miej-
sca w świecie,  

j) przygotowywanie się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie, 
 w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego,  

k) przygotowywanie się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania 
wyborów i hierarchizacji wartości, 

l) kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozu-
mienia ich poglądów.  

5) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb, poprzez: 
a) organizowanie dodatkowych zajęć zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami 

uczniów,  
b) system zapomóg i stypendiów, 
c) prowadzenie zajęć mających na celu promocję i ochronę zdrowia. 

6) Rozwija działania zmierzające do integracji europejskiej, poprzez: 
a) nawiązanie współpracy ze szkołą w jednym z krajów Unii Europejskiej, 
b) prowadzenie wymiany młodzieży pomiędzy szkołami, 
c) poznawanie kultury krajów i regionów zachodnioeuropejskich.  

7) Prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności kraju, 
poprzez: 

a) organizację zajęć z zakresu kształcenia wojskowego w oddziałach liceum 
ogólnokształcącego, które w planie nauczania posiadają dodatkowy przedmiot 
„Przysposobienie wojskowe” 

b) organizację zajęć z zakresu kształcenia straży granicznej  w oddziałach  
liceum ogólnokształcącego, które w planie nauczania posiadają dodatkowy 
przedmiot „Ochrona granic państwa z elementami prawa”. 

2. Zadania określone w ust.1 realizowane są przez Zespół Szkół, poprzez: 
1) Indywidualizację procesu nauczania i wychowania. 
2) Wprowadzenie nowych, ciekawych, aktywizujących metod pracy z uczniem 

z wykorzystaniem osiągnięć nauk pedagogicznych. 
3) Umożliwianie indywidualnego toku nauki. 
4) Działalność kół zainteresowań i przedmiotowych. 
5) Przygotowanie uczniów do udziału w różnych konkursach, turniejach 

i olimpiadach. 
6) Uczestniczenie młodzieży w zespołach artystycznych i sportowych, w tym 

czynny udział w ruchu krajoznawczo-turystycznym. 
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7) Aktywną współpracę ze środowiskiem lokalnym: 
a) z rodzicami, włączając ich w życie szkoły, 
b) z władzami powiatu, gminy,  
c) z instytucjami lokalnymi, 

8) Aktywną współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie, 
poprzez: 

a) kierowanie uczniów mających problemy w nauce lub zachowaniu na badanie, 
w celu zdiagnozowania przyczyn i określenia metod pomocy, 

b) zasięganie opinii i wskazówek w kwestiach wychowawczych, 
9) Realizację procesu wychowawczego z uwzględnieniem zadań określonych 

niniejszym Statutem. 
10) Organizację wycieczek przedmiotowych, 
11) Organizację konsultacji indywidualnych i grupowych  
12) System nagród i działań określonych wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. 

3. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w porozumieniu z innymi organami statutowymi 
Zespołu Szkół określa misję oraz wizję Szkoły. 

§ 5  
1. Rada Pedagogiczna w celu realizacji zadań Szkoły może prowadzić działalność 

innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.  
2. Działalność innowacyjna i eksperymentalna może dotyczyć każdego typu szkoły 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół oraz Zespołu Szkół jako całości. 
3. Kształcenie uczniów oraz doskonalenie nauczycieli może odbywać się za granicą, na 

podstawie umów międzynarodowych, porozumień o współpracy bezpośredniej 
zawieranych przez szkoły, organy prowadzące szkoły, jednostki samorządu 
terytorialnego, organy administracji rządowej, zakłady kształcenia nauczycieli i 
placówki doskonalenia, programów edukacyjnych Unii Europejskiej lub na 
zaproszenie podmiotów zagranicznych. 

4. Wychowawcy oddziałów klasowych na początku roku szkolnego w klasie pierwszej 
zobowiązani są uczniom i rodzicom uczniów wyjaśnić warunki i tryb udzielania 
zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacje indywidualnego 
programu lub toku nauki.  

5. Każdy wychowawca oddziału klasowego jest zobowiązany analizować osiągane 
przez uczniów wyniki nauczania a uczniom szczególnie uzdolnionym, za zgodą 
rodziców, proponować indywidualny program lub tok nauki.  

6. Nauczyciele Zespołu Szkół zobowiązani są, na wniosek ucznia lub wychowawcy 
oddziału klasowego do udzielania pomocy uczniom realizującym indywidualny 
program lub tok nauki.  

§ 6  
Szczegółowe warunki i tryb udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok na-
uki oraz organizację indywidualnego programu lub toku nauki określają odrębne 
przepisy.  
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DZIAŁ IV – ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ ORAZ ICH  
KOMPETENCJE 
 

Rozdział I – Postanowienia wstępne 
§ 7  

1. Organami Zespołu Szkół są: 
1) Dyrektor Zespołu Szkół, 
2) Rada Pedagogiczna, 
3) Rada Rodziców, 
4) Samorząd Uczniowski, 

2. Wszystkie Organy Statutowe Zespołu Szkół zobowiązane są do współpracy 
w interesie Szkoły w ramach swoich kompetencji. Dyrektor Zespołu Szkół 
koordynuje współpracę pomiędzy organami Szkoły.  

3. W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy Organami Zespołu Szkół, podstawowym 
obowiązkiem Organów Statutowych jest dążenie do ich rozwiązania na terenie 
Szkoły. Organy ustalają miedzy sobą formy i sposoby ich rozstrzygania.  

4. Dyrektor Zespołu Szkół podejmuje się próby mediacji pomiędzy Organami wówczas, 
gdy próby czy też inne formy rozwiązania konfliktu lub sytuacji spornej okazały się 
nieskuteczne. 

5. Sytuacje sporne i konflikty pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół a pozostałymi 
organami Szkoły rozwiązuje organ prowadzący. 

6. Współdziałanie organów Zespołu Szkół następuje poprzez: 
1) Wzajemne przekazywanie sobie informacji na piśmie na temat funkcjonowania 

wszystkich typów szkół Zespołu Szkół, 
2) Informowanie pozostałych organów o wystąpieniach do Dyrektora Zespołu 

Szkół, nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego w sprawach 
przynależnych do kompetencji poszczególnych organów, 

3) Organizowanie cyklicznych spotkań w sprawach istotnych dla działalności 
Zespołu Szkół oraz przyjęcia wspólnego planu działania. 

 

Rozdział II – Kompetencje Dyrektora Zespołu Szkół 
§ 8  

1. Dyrektor Zespołu Szkół przejmuje kompetencję dyrektorów poszczególnych typów 
szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. 

2. W Zespole Szkół nie tworzy się innych stanowisk dyrektorów poszczególnych typów 
szkół wchodzących w skład Szkoły.  

§ 9  
1. Do kompetencji Dyrektora Zespołu Szkół należy: 

1) Kierowanie działalnością Zespołu Szkół oraz reprezentowanie go na zewnątrz. 
2) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego. 
3) Sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do ich 

harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania 
prozdrowotne  

4) Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół podjętych w ramach 
jej kompetencji stanowiących. 

5) Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu Szkół 
zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną oraz ponoszenie odpowiedzialności 
za sposób ich wykorzystania. 

6) Organizowanie obsługi Zespołu Szkół w zakresie administracyjnym 
i finansowym. 

7) Opracowywanie arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół. 
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8) Współdziałanie ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli 
w organizacji praktyk zawodowych studentów. 

9) Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół. 
10) Przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom 

i innym pracownikom Zespołu Szkół. 
11) Skreślanie ucznia z listy uczniów Zespołu Szkół w drodze decyzji, na podstawie 

uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół. 
12) Decydowanie o przyjęciu uczniów do Zespołu Szkół i klas programowo 

wyższych oraz ogłaszanie terminów dodatkowej rekrutacji. 
13) Podejmowanie decyzji o zwolnieniu ucznia z zajęć określonych w § 70 ust.1, 1a  
14) i ust.3 a także z realizacji nauki jazdy pojazdem silnikowym . 
15) Wstrzymanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa  powiadamiając o wstrzymaniu wykonania uchwały organu prowadzącego 
oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

16) Gospodarowanie mieniem Szkoły na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu 
Tarnowskiego. 

17) Monitorowanie losów absolwentów. 
18) Współpraca z Zarządem Powiatu Tarnowskiego i Małopolskim Kuratorem 

Oświaty w Krakowie. 
19) Rozstrzyganie spraw spornych wśród członków Rady Pedagogicznej, 

przyjmowanie na piśmie wniosków i badanie skarg dotyczących nauczycieli 
i innych pracowników szkoły,  

20) Wyznaczanie opiekunów organizacji uczniowskich działających w Zespole 
Szkół, w tym Samorządu Uczniowskiego. 

21) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 
2. Dyrektor szkoły kieruje działalnością Szkoły i zarządza majątkiem Szkoły poprzez 

wydawane zarządzenia i decyzje.  
3. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół. 
4. Dyrektor szkoły dopuszcza proponowany przez nauczyciela lub nauczycieli program 

nauczania ogólnego oraz program nauczania dla zawodu. 
1) Przed dopuszczeniem programu nauczania ogólnego oraz programu nauczania 

dla zawodu do użytku w danej szkole Dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii 
u zespołu specjalistów  zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 21 czerwca 
2012 roku w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów 
wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do 
użytku szkolnego podręczników. 

5.  Dyrektor szkoły w terminie do 30 września informuje nauczycieli, uczniów oraz ich 
rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych 
dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

6.  Dyrektor szkoły przygotowuje propozycję dotyczącą wyboru form realizacji 
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.  

7. Dyrektor szkoły kieruje działalnością schroniska. 
§ 10  

1. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole Szkół 
nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.  

2. Dyrektor szkoły powierza stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze 
oraz odwołuje z tych stanowisk zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym 
zakresie. 

3. Powierzenie stanowisk o których mowa w ust. 2 następuje na okres nie dłuższy niż 
do końca kadencji Dyrektora szkoły, który te stanowiska powierzył.  

4. Dyrektor szkoły nadzoruje bezpośrednio pracę kadry kierowniczej oraz: 
1) Przygotowuje plan dyżurów kadry kierowniczej. 
2) Zwołuje narady kadry kierowniczej. 
3) Przydziela zadania dodatkowe związane z organizacją pracy Szkoły. 
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Rozdział III – Kompetencje i organizacja pracy Rady Pedagogicz-
nej 

§ 11  
1. W Zespole Szkół działa Rada Pedagogiczna, ustalająca regulamin swojej 

działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem. 
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni   w szkole oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję 
instruktorów praktycznej nauki zawodu.  

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. 
§ 12  

1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół posiada następujące kompetencje stanowiące: 
1) Zatwierdza plany pracy Szkoły. 
2) Podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów. 
3) Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w Szkole  
4) Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
5) Podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów. 
6) Został skreślony 
7) Wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków  egzaminu maturalnego 

oraz egzaminu zawodowego do potrzeb i możliwości absolwentów, wybierając 
spośród możliwych sposobów określonych w szczegółowej informacji dyrektora 
CKE. 

8) Przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmiany oraz uchwala statut lub jego  
zmiany. 

9) Zatwierdza kandydaturę ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa  
Rady Ministrów. 

10) Ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym  
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  
w celu doskonalenia pracy szkoły. 

     1a. Rada Pedagogiczna posiada następujące uprawnienia: 
   1)  Deleguje przedstawiciela Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej  
       wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 
   2)  Wybiera przedstawiciela Rady Pedagogicznej  do zespołu rozpatrującego  
       odwołanie nauczyciela od oceny pracy. 

2. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół opiniuje w szczególności: 
1) Organizację pracy Zespołu Szkół, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i  pozalekcyjnych, 
2) Projekt planu finansowego. 
3) Pełnienie obowiązków przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej Zespołu 

Szkół. 
4) Wnioski Dyrektora Zespołu Szkół o przyznanie nauczycielom oraz innym 

pracownikom szkoły odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 
5) Propozycje Dyrektora Zespołu Szkół w sprawach przydziału nauczycielom 

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

6) Kandydatury osób na stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowisko 
kierownicze i odwołanie z tych stanowisk. 

7) Propozycje Dyrektora Zespołu Szkół dotyczące wyboru form realizacji 
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. 

8) Przedstawione przez Dyrektora Zespołu Szkół wnioski nauczycieli lub 
specjalistów, po uzyskaniu zgody rodziców( prawnych opiekunów) albo 
pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców(prawnych opiekunów) o wydanie 
przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną opinii o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się.  
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9) Wniosek nauczyciela lub specjalisty, po uzyskaniu zgody ucznia pełnoletniego 
lub jego rodziców lub na wniosek rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia 
o przystąpieniu absolwenta do egzaminu maturalnego lub zawodowego 
w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych 
i możliwości psychofizycznych, jeżeli absolwent w roku, w którym odbywa się 
egzamin maturalny (zawodowy) był objęty w szkole pomocą psychologiczno-
pedagogiczną ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym 
kształceniem za granicą, zaburzeniami komunikacji językowej lub sytuacją 
kryzysowa lub traumatyczną.   

10) Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 
11) Dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela  

programu nauczania. 
12) Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata  

albo do konkursu nikt się nie zgłosił. 
13) Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.  
14) Opinia w sprawie ustalenia oceny pracy Dyrektora szkoły. 
15) Ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
16) Wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania 

17) Kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli. 
3. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół swoje opinie w sprawach personalnych wyraża 

w głosowaniu tajnym.  
4. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół może wystąpić z wnioskiem do Zarządu Powiatu 

Tarnowskiego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół lub 
innego stanowiska kierowniczego.  

5. Osoby uczestniczące w zebraniach Rady są obowiązane do nie ujawniania 
poruszanych spraw, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów i ich rodziców, 
a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.  

§ 13  
1. Zebranie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół zwołuje Dyrektor Szkoły z własnej 

inicjatywy lub na pisemny wniosek określający cel zwołania Rady:  
1) Co najmniej 1/3członków Rady Pedagogicznej. 
2) Organu sprawującego nadzór pedagogiczny.  
3) Organu prowadzącego.  

2. Przewodniczący Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół każdorazowo, poprzez 
wywieszenie komunikatu na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim informuje 
Radę Pedagogiczną o terminie i porządku zebrania w terminie 7 dni przed 
planowanym zebraniem, za wyjątkiem zebrania zwoływanego w trybie § 13 ust.3.  

3. W sporadycznych przypadkach, wymagających zajęcia stanowiska przez Radę 
Pedagogiczną, Dyrektor Zespołu Szkół może zwołać jej zebranie, informując jej 
członków o terminie z jednodniowym wyprzedzeniem. 

4. Obecność nauczycieli w zebraniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa.  
5. Dyrektor Zespołu Szkół może zwolnić nauczyciela z obowiązku uczestniczenia 

w zebraniu Rady Pedagogicznej.  
 
 

§ 14  
1. Rada Pedagogiczna wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych 

zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej członków.  
2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane przez protokolanta wyznaczonego 

przez Przewodniczącego Rady Pedagogicznej. Protokół z zebrania Rady 
Pedagogicznej powinien być napisany w ciągu 7 dni od dnia zebrania. Protokoły są 
przechowywane w Księdze Protokołów Rady Pedagogicznej.  

3. Przewodniczący Rady Pedagogicznej, przez złożenie podpisu, zatwierdza protokół 
z zebrania Rady Pedagogicznej w terminie 7 dni od jego napisania.  
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4. Każdy z nauczycieli, uczestniczących w zebraniu Rady Pedagogicznej może 
zapoznać się z protokołem, a w przypadku zastrzeżeń wnieść uwagi na piśmie do 
Przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 

5. Uwagi do protokołu składa się na piśmie w sekretariacie Zespołu Szkół w terminie nie 
późniejszym, niż na 3 dni przed następnym zebraniem Rady Pedagogicznej.  

6. Rada Pedagogiczna na następnym zebraniu decyduje o wniesieniu zgłoszonych 
uwag do protokołu i  poprzez głosowanie jawne przyjmuje protokół. 

7. Księga Protokołów Rady Pedagogicznej znajduje się w sekretariacie Zespołu Szkół. 
Każdy z nauczycieli Zespołu Szkół, ma prawo wglądu, na miejscu, do protokołów 
z zebrań Rady Pedagogicznej.  

8. Na wniosek nauczyciela, za zgodą Dyrektora Zespołu Szkół, pracownik sekretariatu 
Szkoły może wykonać wypis z protokołu.  

 

Rozdział IV – Kompetencje i tryb powołania Rady Rodziców Ze-
społu Szkół 

§ 15  
1. W Zespole Szkół tworzy się Radę Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców 

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

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 
3. Rada Rodziców uchwala na pierwszym posiedzeniu regulamin swojej działalności, 

który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły i w którym określa między innymi: 
1) Wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady. 
2) Tryb podejmowania uchwał. 
3) Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli rad 

oddziałowych. 
4) Kadencję organów. 
5) Zasady wydatkowania zgromadzonych środków finansowych z dobrowolnych 

składek rodziców i innych źródeł. 
4. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-
profilaktycznego szkoły. 

2) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania szkoły. 

3) Podejmowanie inicjatyw na rzecz stałej poprawy warunków pracy Zespołu Szkół. 
4) Pozyskiwanie środków finansowych w celu wsparcia działalności statutowej 

Zespołu Szkół. 
5) Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu. 
6) Występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami 
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

7) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły . 
8) Opiniowanie propozycji Dyrektora Zespołu Szkół dotyczących form wyboru 

realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.  
9) Delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata  

na stanowisko dyrektora szkoły.  
10) Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela. 
11) Wybór przedstawiciela rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie   

nauczyciela od oceny pracy. 
12) Opiniowanie nadania imienia szkole. 
13) Opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych.  
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Rozdział V – Kompetencje i tryb powołania Samorządu Uczniow-
skiego. 

§ 16  
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół.  
2. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o ustawę o systemie oświaty i regulamin 

określający zasady wybierania i działania organów tego samorządu, przy czym 
regulamin ten nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem. 

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwala ogół uczniów w głosowaniu równym, 
tajnym i powszechnym. 

4. Samorząd Uczniowski posiada prawo do: 
1) Zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, oraz jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce 
i zachowaniu. 

2) Organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji 
między wysiłkiem, możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych 
zainteresowań. 

3) Redagowania i wydawania gazetki szkolnej. 
4) Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 
w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół. 

5) Wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 
6) Nawiązania współpracy za zgodą Dyrektora Zespołu Szkół z organizacjami 

pozaszkolnymi. 
7) Prowadzenia zbiórki pieniędzy lub w innej formie gromadzenia środków 

finansowych z przeznaczeniem na określony cel, po uzyskaniu akceptacji 
Dyrektora Zespołu Szkół. 

8) Inicjowania tworzenia organizacji uczniowskich oraz kół zainteresowań. 
9) Inspirowania działań na rzecz poprawy warunków pracy i nauki.  
10) Przedstawienia sporządzonych przez samorząd uczniowski wniosków  

o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów.  
11)  Wnioskowanie o nadanie imienia szkole. 
12)  Opiniowanie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

5. Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów Zespołu Szkół w zakresie: 
1) Oceniania, klasyfikowania i promowania. 
2) Form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności. 
3) Wyrażania opinii w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów. 
4) Uchylony. 

§ 17  
1. W Zespole Szkół, za zgodą Dyrektora szkoły i po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady 

Pedagogicznej mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których statutowym 
celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 
działalności dydaktycznej i opiekuńczej. 

2. Dyrektor Zespołu Szkół, przed wyrażeniem zgody na podjęcie działalności przez 
organizację o których mowa w ust. 1 jest obowiązany ustalić zasady współpracy 
i zakres sprawowania nadzoru w zakresie przestrzegania statutowych zadań, 
a w szczególności zgodności realizowanych zadań z ogólnospołecznymi normami 
i zasadami dydaktyki.  

3. W Zespole Szkół, za zgodą Dyrektora szkoły na wniosek grupy uczniów lub 
Samorządu Uczniowskiego mogą być zakładane uczniowskie organizacje, przy 
czym przed podjęciem działalności grupa inicjatywna jest zobowiązana przedstawić: 
1) Cele i zadania oraz metody ich realizacji 
2) Projekt regulaminu swojej organizacji, określający zasady wybierania i działania 

organów. Regulamin organizacji nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem 
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3) Wskazać opiekuna organizacji spośród nauczycieli, członków Rady 
Pedagogicznej. 

4. W trosce o zapewnienie uczniom warunków do kształtowania postaw prospołecz-
nych, Dyrektor szkoły stwarza warunki do podejmowania działań w zakresie wolonta-
riatu. 
1) Działania w zakresie wolontariatu, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, podej-

muje i realizuje Samorząd Uczniowski 
2) Samorząd Uczniowski może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu oraz 

 w regulaminie, ustalić jej strukturę i kompetencje 
3) Rada wolontariatu pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opi-

niuje ofert działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym i spo-
łeczności lokalnej. 

4) Zadania w zakresie wolontariatu realizowane są poprzez organizację koleżeń-
skiej pomocy uczniowskiej na terenie Szkoły lub poprzez koordynowanie udziału 
uczniów w działaniach na rzecz organizacji pozarządowych, placówek, instytucji 
oraz osób prywatnych 

5) W ramach organizacji i koordynacji udziału uczniów w działaniach z zakresu wo-
lontariatu Szkoła: 

a) Nawiązuje współpracę z wybranymi uzgodnionymi z Samorządem Uczniow-
skim oraz Radą Rodziców organizacjami, placówkami, instytucjami oraz oso-
bami prywatnymi; 

b) Zgłasza podmiotom i instytucjom udział ucznia lub uczniów do pracy wolonta-
riackiej; 

c) Sprawuje pieczę nad wolontariuszami zgłoszonymi spośród uczniów. 
6) Udział uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu organizowanych przez 

szkołę wymaga zgody ich rodziców i odbywa się pod nadzorem koordynatora ds. 
wolontariatu lub opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub innych nauczycieli wy-
znaczonych przez Dyrektora szkoły. 

7) Wolontariusze mogą podejmować działania w zakresie wolontariatu w wymiarze, 
który nie utrudni im nauki i wywiązywania się z innych obowiązków szkolnych. 
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DZIAŁ V- ORGANIZACJA SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH 
 

Rozdział I – Postanowienia ogólne  
§ 18  

1. Szczegółową organizację procesu dydaktycznego i wychowawczego określa arkusz 
organizacji Zespołu Szkół, w którym zamieszcza się liczbę pracowników, w tym 
pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę zajęć edukacyjnych 
finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę. 

2. Arkusz organizacji Zespołu Szkół przygotowuje Dyrektor szkoły do dnia 30 kwietnia 
w wersji elektronicznej i w formie wydruku, wraz z niezbędnymi załącznikami 
i przedkłada po zaopiniowaniu przez związki zawodowe do organu prowadzącego 
w celu zatwierdzenia.  

3. W przypadku zmian związanych z realizacją naboru, ruchem kadrowym, przepisami 
w sprawie planów ramowych, przewidywaną nieobecnością nauczyciela trwającą 
dłużej niż dwa tygodnie, zaleceniami wydanymi przez organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny, Dyrektor szkoły wprowadza korektę arkusza organizacji pracy 
Zespołu Szkół, zwaną „aneksem”, którą przesyła do organu prowadzącego w celu 
zatwierdzenia.  

4. Korektę o której mowa w ust. 3, sporządza się w formie elektronicznej jako kolejną 
wersję arkusza organizacyjnego oraz pisemnej zawierającej informację kogo 
personalnie dotyczą zmiany, w jakim wymiarze i na jaki okres czasu.  

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu Szkół, Dyrektor Zespołu 
Szkół, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy 
rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych i przedmiotów.  

6. Dyrektor szkoły w poszczególnych typach szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół: 
1) W porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę oraz po zasięgnięciu opinii 

Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie oraz opinii Powiatowej Rady 
Zatrudnienia ustala zawody w branżowej szkole I stopnia.  

2) W porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół, Radą Rodziców Zespołu 
Szkół i Samorządem Uczniowskim Zespołu Szkół, z uwzględnieniem 
zainteresowań uczniów oraz możliwości kadrowych i finansowych wyznacza na 
początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 
przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.  

 

Rozdział II – Organizacja oddziałów klasowych 
§ 19  

1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu Szkół jest oddział, w którym nie 
powinno być mniej niż 25 uczniów i nie więcej niż 35 uczniów. 

2. W szczególnych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można tworzyć:  
a) oddziały klasowe o mniejszej liczbie uczniów.  
b) oddziały kształcące w dwóch lub trzech zawodach w klasach technikum 
c) skreślona 
d) oddziały wielozawodowe klas branżowej szkoły I stopnia 

§ 20  
1. Dyrektor Zespołu Szkół prowadzi rekrutację do klas pierwszych wszystkich typów 

szkół, po spełnieniu warunków określonych w § 18 ust. 6, przy czym po uzyskaniu 
akceptacji organu prowadzącego może tworzyć już w chwili rekrutacji grupy 
w oddziałach klas pierwszych:  
1) W liceum ogólnokształcącym o różnych przedmiotach, ujętych w podstawie 

programowej w zakresie rozszerzonym. 
2) W technikum o zbliżonych specjalnościach.  
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3) Uchylony 
4) W branżowej szkole I stopnia w zawodach pokrewnych, przy czym liczba 

uczniów powinna umożliwiać utworzenie grup ćwiczeniowo-laboratoryjnych 
5)  w ramach kierunku kształcenia. 

2. W oddziale klasowym, w którym w okresie kształcenia liczba uczniów spadnie poniżej 
15, Dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z organem prowadzącym podejmuje 
decyzję odnośnie dalszego kształcenia uczniów w tym oddziale klasowym, przy 
czym zmiany organizacyjne mogą spowodować konieczność: 
1) Przyłączenia uczniów do innych oddziałów tej samej klasy, w ramach tego 

samego typu szkoły, w ramach Zespołu Szkół. 
2) Przyłączenia uczniów do innych oddziałów klasowych, w ramach tego samego 

typu szkoły, ale w ramach innego Zespołu Szkół.  
3. Zmiany organizacyjne, o których mowa w ust. 2 przeprowadza się po zakończeniu 

okresu i przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. 
§ 21  

1. Zmiany organizacyjne wynikające z połączenia oddziałów klasowych nie mogą 
naruszać prawa ucznia do kontynuowania kształcenia w wybranym przez siebie 
kierunku. Dyrektor Szkoły jest obowiązany przedstawić uczniom i rodzicom 
organizację dalszego kształcenia umożliwiającą ukończenie szkoły w wybranym 
przez siebie kierunku kształcenia. 

2. W przypadku, gdy rozwiązanie zaproponowane przez Szkołę związane jest 
z ponoszeniem przez ucznia dodatkowych kosztów, Szkoła może partycypować 
w kosztach w rzeczywistej wysokości ustalonej na drodze negocjacji z pełnoletnim 
uczniem lub jego rodzicami, w przypadku, gdy uczeń jest nadal uczniem Zespołu 
Szkół.  

3. Uczeń, który nie przystał na żadne z zaproponowanych rozwiązań i nie podejmuje 
nauki we wskazanej szkole zobowiązany jest realizować obowiązek kształcenia, 
jeżeli takiemu obowiązkowi podlega.  

 

Rozdział III – Podział na grupy 
§ 22  

1. Obowiązkowy podział oddziału dokonuje się w następujących przypadkach: 
1) Na zajęciach edukacyjnych z języków obcych, informatyki – w oddziałach, 

a w przypadku zajęć z języków obcych także w zespołach międzyoddziałowych 
liczących więcej niż 24 uczniów, przy czym nauczanie z języków obcych 
powinno uwzględniać poziom umiejętności językowych uczniów,  

2) Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści 
programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym 
laboratoryjnych w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów. Dotyczy to jednak 
nie więcej niż połowy obowiązkowych zajęć. Podział na grupy w oddziałach 
mniejszych niż 30 osób może być dokonany za zgodą organu prowadzącego 

3) Na zajęciach wychowania fizycznego prowadzonych oddzielnie dla dziewcząt 
i chłopców. Grupy liczą od 12 do 26 uczniów, przy czym dopuszcza się 
tworzenie grup międzyoddziałowych, międzyklasowych lub międzyszkolnych. 

4) Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego ogólnego, dla 
których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, 
w tym laboratoryjnych, 

5) Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego praktycznego:  
a) Prowadzonych w pracowniach szkolnych liczbę uczniów określa Dyrektor 

Szkoły uwzględniając: wymagania programu nauczania, specyfikę nauczane-
go zawodu, wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy 
w sprawie prac wzbronionych młodocianym oraz warunki lokalowe 
i techniczne,  
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b) Prowadzonych w innym miejscu, ustala Dyrektor Zespołu Szkół 
w porozumieniu z pracodawcą, przy czym liczba uczniów w grupie powinna 
umożliwiać realizację programu bezpieczeństwa  i higieny pracy, w tym prze-
pisów w sprawie prac  zabronionych młodocianym, oraz warunki lokalowe 
i techniczne zakładu pracy.  

2. Zajęcia nadobowiązkowe pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez Dyrektora 
Zespołu Szkół, stosownie do posiadanych środków, mogą być prowadzone 
w grupach nie mniejszych niż 12 osób. 

3. Zajęcia dodatkowe organizowane są z przedmiotów: wychowanie do życia w rodzinie,  
przysposobienie wojskowe i ochrona granicy państwa z elementami prawa -  wg 
odrębnych przepisów. 

 

Rozdział IV – Organizacja zajęć dydaktycznych 
§ 23  

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Zespołu Szkół są: 
1) Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne  
2) z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia zawodowego, w tym 

praktyczną naukę zawodu. 
3) Dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

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

2. Godzina zajęć dydaktycznych trwa 45 minut 
3. Między lekcjami organizuje się przerwy krótkie i jedną długą trwającą minimum 15 

minut dla danej zmiany. 
4. Organizacja zajęć nie może uniemożliwiać skorzystania uczniowi z długiej przerwy. 
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zespołu Szkół może 

wprowadzić inny czas realizowania zajęć edukacyjnych, zachowując ogólny 
tygodniowy czas zajęć, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć oraz dokonać 
zmiany długości przerw.  

 
§ 24  

1. Organizacja kształcenia w oddziałach: 
1) Liceum Ogólnokształcącego polega na realizacji: 

a) zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego 
b) zajęć z zakresu kształcenia wojskowego w oddziałach, które w planie naucza-

nia posiadają dodatkowy przedmiot: „Przysposobienie wojskowe”. 
c) zajęcia z zakresu kształcenia straży granicznej w oddziałach, które w planie  

nauczania posiadają dodatkowy przedmiot: „Ochrona granicy państwa  
z elementami prawa”. 

2) Technikum polega na realizacji: 
a) zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, 
b) zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego w zakresie: 

- teoretycznych przedmiotów zawodowych 
- praktycznej nauki zawodu. 

3) Uchylony 
4) Branżowej szkoły I stopnia polega na realizacji: 

a) Zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,  
b) Zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego w zakresie: 

 - teoretycznych przedmiotów zawodowych 
 - praktycznej nauki zawodu. 

2. Kształcenie zawodowe w zakresie praktycznej nauki zawodu w klasach 
wielozawodowych branżowej szkoły I stopnia realizowane jest na podstawie umowy 



20 
 
 

o pracę pracownika młodocianego zawartej pomiędzy zakładem pracy a uczniem 
młodocianym. 

3. Zajęcia edukacyjne z teoretycznych przedmiotów zawodowych realizowane są  
w formie kursowej w ośrodkach kształcenia ustalanych corocznie przez organ 
prowadzący w „Planie turnusów dokształcania młodocianych zatrudnionych  
u pracodawców w celu nauki zawodu”. 

4. Kształcenie zawodowe uczniów w zakresie praktycznej nauki zawodu realizowane 
jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem Szkół a pracodawcą lub inną 
jednostką organizacyjną prowadzącą kształcenie praktyczne, a w szczególności: 
centrum kształcenia praktycznego, warsztatami szkolnymi innej szkoły, ośrodkiem 
dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz zakładami pracy. 

§ 25  
1. Dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody przez organ prowadzący na początku każdego 

etapu edukacyjnego w każdym typie szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół, 
może w pierwszym kwartale realizacji zajęć edukacyjnych przydzielić godziny na 
realizację zajęć dydaktyczno -wyrównawczych.  

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane są w wymiarze nie 
przekraczającym 1 godziny tygodniowo.  

 
§ 26  

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

2. Nauczanie indywidualne organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców ( prawnych 
opiekunów) ucznia i na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego 
nauczania, wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni 
psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

3. Szczegółowe zasady organizacji nauczania indywidualnego określają odrębne 
przepisy. 

 
§ 27  

1. Kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów, którzy ze względu na swoją 
niepełnosprawność wymagają stosowania specjalnych metod pracy oraz specjalnej 
organizacji nauki. 

2. Kształcenie specjalne organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców ( prawnych 
opiekunów) ucznia i na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 
wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

3. Szczegółowe zasady organizacji kształcenia specjalnego określają odrębne przepisy. 

 
Rozdział V – Organizacja pracowni szkolnych 

 
§ 28  

1. W pracowniach szkolnych: technicznych, żywienia, chemicznej, biologicznej 
realizowane są tematy zajęć edukacyjnych w formie ćwiczeń laboratoryjnych 
i praktycznych.  

2. Nauczyciele tworzący zespół o którym mowa w § 110 ust.1 niniejszego statutu 
opracowują szczegółowy plan ćwiczeń praktycznych w ciągu roku szkolnego, 
a w szczególności określają: 
1) Tematy wymagające realizacji w formie ćwiczeń praktycznych. 
2) Niezbędne potrzeby w zakresie przygotowania i wyposażenia stanowisk 

ćwiczeniowych.  
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3) Przedstawiają propozycje tematów zajęć, które z uwagi na specyfikę tematów 
powinny być realizowane w grupach ćwiczeniowych. 

4) Czas jednostki metodycznej ćwiczeń praktycznych, zachowując wymiar 
krotności 45 min. 

5) Inne wymagania organizacyjno-dydaktyczne wspomagające proces 
dydaktyczny.  

3. Każdy uczeń w celu efektywnego wykorzystania czasu powinien: 
1) Pracować na stanowisku ćwiczeniowym umożliwiającym indywidualne 

wykonywanie ćwiczenia, chyba że prowadzący wprowadził inną organizację 
zajęć. 

2) Mieć dostęp do literatury i opracowań tematycznych na realizowany temat. 
3) Dysponować dostępem do stanowiska internetowego oraz innych źródeł 

informacji. 
4. W przypadku braku pracowni lub niekompletnej bazy dydaktycznej, lub z powodu 

innej przyczyny w istotny sposób uniemożliwiającej pełną realizację szkolnego 
programu nauczania, Dyrektor Zespołu Szkół na podstawie zawartej umowy ze 
szkołą wyższą, centrum kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia 
praktycznego obowiązany jest zlecić realizację określonej tematyki zajęć 
edukacyjnych do realizacji na terenie w/w jednostek organizacyjnych.  

5. Szczegółowe zasady odbywania zajęć Dyrektor szkoły ustala w chwili zlecania 
zdania, określając w szczególności: 
1) Zakres tematyczny zajęć. 
2) Wymiar godzinowy zajęć i organizację zajęć. 
3) Kwestię stosowania wewnątrzszkolnych zasad oceniania. 
4) Tryb rozwiązywania problemów wychowawczych.  

 

Rozdział VI – Organizacja wewnątrzszkolnego doradztwa zawo-
dowego 

§ 29  
1. Każdy uczeń Zespołu szkół ma prawo bezpłatnie korzystać ze Szkolnego Ośrodka 

Kariery 
2. SZOK jest ośrodkiem otwierającym szanse wychowawczo – edukacyjne związane 

z poradnictwem, wyborem zawodu i planowaniem kariery 
3. Do zadań Szkolnego Ośrodka Kariery należy: 

1) Przygotowanie uczniów do świadomego planowania kariery zawodowej. 
2) Przygotowanie uczniów do aktywnego poszukiwania pracy. 
3) Rozwijanie umiejętności wśród uczniów dotyczących planowania własnego 

rozwoju zawodowego i funkcjonowania na rynku pracy. 
4) Wspieranie doradztwem uczniów planujących rozpoczęcie działalności 

gospodarczej. 
5) Gromadzenie i aktualizacja informacji dotyczących lokalnego i regionalnego 

rynku pracy 
6) Prowadzenie poradnictwa zawodowego, indywidualnego i grupowego. 
7) Udostępnianie zgromadzonych zasobów informacji edukacyjno – zawodowych, 

specjalistycznych programów komputerowych, ulotek, broszur, czasopism, 
książek, informatorów. 

8) Wskazywanie informacji z zakresu prawa pracy, poradnictwa zawodowego, 
podnoszenia kwalifikacji, edukacji w szkołach i na kursach. 

4. Pracownikami Szkolnego Ośrodka Kariery są doradcy zawodowi. 
5. Do zadań doradców zawodowych należy: 

1) Systematyczne  diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania 
związane z realizacją doradztwa zawodowego 

2) Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego 
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3) Opracowanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami 
wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, 
programu realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniającego wewnętrzny 
system doradztwa zawodowego oraz koordynowanie jego realizacji 

4) Wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się 
oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań 
określonych w programie, o których mowa w § 29 ust. 5 pkt. 3 Statutu. 

5) Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, 
w tym gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych 
 i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia 

6) Realizowanie działań wynikających z programu, o którym mowa w § 29 ust. 5 
pkt. 3 Statutu. 

 

Rozdział VII – Organizacja biblioteki szkolnej 
§ 30  

1. Każdy uczeń Zespołu Szkół ma prawo bezpłatnie korzystać z zasobów biblioteki 
szkolnej, która jest integralną częścią Szkoły. Biblioteka umożliwia uczniom wypoży-
czanie książek również na okres ferii zimowych i letnich. 

2. Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną służącą realizacji zadań 
dydaktyczno – wychowawczych, doskonalącą warsztat pracy i wykształcenie 
zawodowe nauczycieli, popularyzującą wiedzę pedagogiczną wśród rodziców. 
Uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i  edukacji ustawicznej 
a także wzbogaca ich wiedzę o regionie. 

3. Do zadań biblioteki szkolnej w szczególności należy: 
1) Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych. 
2) Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie 

działalności informacyjnej. 
3) Zaspokajanie zgłaszanych przez uczniów i nauczycieli potrzeb czytelniczych 

i informacyjnych. 
4) Podejmowanie – zgodnie z obowiązującymi programami – różnorodnych form 

pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej. 
5) Przysposabianie uczniów do samokształcenia, przygotowywanie ich do 

korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek. 
6) Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, 

kształtowanie kultury czytelniczej i zaspokajanie potrzeb kulturalno – 
rekreacyjnych. 

7) Pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych 
w szkole. 

4. Pracownicy biblioteki realizują powyższe zadania dzieląc swoją pracę na 
organizacyjno – techniczną i pedagogiczną.  
1) Do prac organizacyjno – technicznych, na które poświęcają 1/3 obowiązujących 

godzin, należy m.in.: 
a) gromadzenie zbiorów, 
b) ewidencja i opracowanie dokumentów – zgodnie z obowiązującymi przepisa-

mi, 
c) selekcja i konserwacja zbiorów, 
d) prowadzenie warsztatu informacyjnego /katalogów, kartotek zagadnieniowych 

i tekstowych, dokumentów życia społecznego, 
e) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki, 
f) sporządzanie projektów budżetu i planów biblioteki. 

2) Wśród prac pedagogicznych znajdują się: 
a) udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki, 
b) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa, 
c) rozwijanie kultury czytelniczej poprzez konkursy, wystawki i imprezy czytelni-

cze, 
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d) prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej, 
e) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej, 
f) udział w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły poprzez 

współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami 
uczniów, bibliotekami i innymi instytucjami pozaszkolnymi. 

5. Dodatkowym zadaniem nauczycieli bibliotekarzy jest stała troska o właściwą 
organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego. 

6. Wyposażenie biblioteki szkolnej stanowią odpowiednie meble biblioteczne oraz 
urządzenia  komputerowe, audiowizualne reprograficzne i telekomunikacyjne, które 
umożliwiają bezpieczne  i funkcjonalne przechowywanie a także udostępnianie 
zbiorów oraz zorganizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno – 
informacyjnego umożliwiającego realizację przypisanych bibliotece zadań. 

7. Biblioteka szkolna pracuje w oparciu o roczny plan pracy zatwierdzony przez Radę 
Pedagogiczną. 

8. Wychowawcy i nauczyciele współpracują z nauczycielami bibliotekarzami w zakresie 
gromadzenia  i selekcji zbiorów, w rozbudzaniu zainteresowań czytelniczych i ich 
popularyzacji oraz egzekwowaniu zwrotów książek i rozliczeń za materiały zgubione 
lub zniszczone przez uczniów. Podstawą działalności biblioteki szkolnej jest 
szczegółowy regulamin korzystania z biblioteki i dostępu do informacji elektronicznej 
zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu Szkół.  

 
§ 31  

Zasady współpracy biblioteki szkolnej  
1. Z uczniami: 

1) Podejmowanie – zgodnie z obowiązującymi programami – różnorodnych form 
pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej poprzez organizowanie: 
spotkań autorskich, poranków poetyckich, akademii i apeli okolicznościowych, 
wystaw i gazetek tematycznych, konkursów czytelniczych, wiedzy i innych. 

2. Z rodzicami: 
1) Nawiązywanie kontaktów za pośrednictwem Rady Rodziców, wychowawców lub 

indywidualnie poprzez uczniów. 
2) Informowanie o zasadach pracy i organizacji biblioteki. 
3) Udostępnianie rodzicom literatury z zakresu: psychologii, pedagogiki, 

obowiązujących lektur, literatury pięknej. 
4) Zapraszanie rodziców na imprezy organizowane w bibliotece. 

3. Z nauczycielami: 
1) Konsultacje w zakresie gromadzenia zbiorów zgodnie z aktualnymi potrzebami 
2) Informowanie nauczycieli o stanie czytelnictwa uczniów 
3) Propagowanie nowości. 
4) Prenumerowanie czasopism wg  potrzeb nauczycieli 
5) Zachęcanie nauczycieli do przeprowadzania różnych form zajęć 

z wykorzystaniem  zbiorów biblioteki. 
4. Z internatem: 

1) Udostępnianie kompletów potrzebnych wydawnictw. 
5. Z bibliotekami: 

1) Organizowanie wycieczek. 
2) Wymiana i wypożyczanie zbiorów. 
3)  Organizowanie wspólnych imprez. 

 
§ 32  

1. Stan osobowy nauczycieli bibliotekarzy określa się na podstawie odrębnych 
przepisów z uwzględnieniem specyfiki Szkoły.  
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2. Dyrektor Zespołu Szkół, za zgodą organu prowadzącego, może zwiększyć liczbę 
zatrudnionych w bibliotece szkolnej nauczycieli bibliotekarzy z uwagi na liczbę 
wchodzących w skład Zespołu Szkół różnych typów szkół. 

 
 

Rozdział VIII – Organizacja kształcenia zawodowego, w tym prak-
tycznej nauki zawodu 

§ 33  
1. Kształcenie zawodowe jest organizowana w formie klasowo – lekcyjnej, zajęć 

praktycznych i praktyk zawodowych  
§ 34  

1. Zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego ogólnego i praktycznego or-
ganizowane są w pracowniach szkolnych, a w przypadku niewystarczającej bazy 
dydaktycznej, w innej jednostce szkolącej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
Zespołem Szkół i jednostką przyjmującą uczniów, 

2. Praktyki zawodowe organizowane są w placówkach kształcenia praktycznego lub 
u pracodawców. Odbycie praktyki zawodowej poprzedza zawarcie umowy pomiędzy 
Zespołem Szkół i jednostką przyjmującą uczniów. 

3. Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest w grupach, przy czym liczba uczniów 
w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania, specyfikę nauczanego 
zawodu, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy w sprawie prac 
wzbronionych młodocianym, a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu 
odbywania zajęć. 

4. Liczbę uczniów w grupach o których jest mowa w ust.3 ustala Dyrektor szkoły 
w porozumieniu: 
1) Z kierownikiem ds. kształcenia zawodowego, jeżeli praktyczna nauka zawodu 

odbywa się w pracowniach szkolnych 
2) Z pracodawcą lub innym podmiotem przyjmującym uczniów na szkolenie prak-

tyczne. 
§ 35  

Uczeń obowiązany jest dokumentować przebieg praktycznej nauki zawodu w formie 
ustalonej przez Zespół Szkół. 
 

§ 36  
1. Absolwenci, uczniowie i pracownicy młodociani, przystępują do egzaminów  

z kwalifikacji w zawodzie. Harmonogram egzaminów określa Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna. 

2. Na wniosek pracodawców Zespół Szkół może podjąć się organizacji zajęć 
uzupełniających dla uczniów i uczniów - pracowników młodocianych w zakresie 
praktycznej nauki zawodu w celu lepszego opanowania wiadomości 
i umiejętności związanych z kształceniem zawodowym, w zakresie określonym 
w standardach wymagań egzaminacyjnych lub w celu uzyskania dodatkowych 
kwalifikacji.  

3. Zakres zajęć uzupełniających, teoretycznych i praktycznych, oraz sposób 
finansowania zajęć ustala Dyrektor Zespołu Szkół z pracodawcami.  

4. Dyrektor Zespołu Szkół ustala harmonogram zajęć i zatrudnia prowadzących zajęcia. 
 

§ 37  
1. W  branżowej szkole I stopnia tworzy się dla uczniów-pracownikow młodocianych 

oddziały wielozawodowe, do których uczęszczają uczniowie-pracownicy młodociani 
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kształcący się w różnych zawodach delegowani przez pracodawców celem 
dokształcania teoretycznego. 

2. Uczniowie-pracownicy młodociani zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego 
odbywają w oddziałach klasowych w formie stacjonarnej. 

3. Kształcenie zawodowe w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 
uczniowie-pracownicy młodociani realizują w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Tuchowie.  

 
§ 38  

1. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana dla uczniów – młodocianych 
pracowników przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu 
przygotowania zawodowego. 

2. Uczeń-pracownik młodociany obowiązany jest dokumentować przebieg praktycznej 
nauki zawodu poprzez prowadzenie dzienniczka zajęć praktycznych. 

3. Przed zakończeniem klasyfikacji śródrocznej i rocznej pracodawca wystawia ocenę 
z praktycznej nauki zawodu, którą przekazuje w formie pisemnej wychowawcy danej 
klasy. 

 
§ 39   

1. Dyrektor Zespołu Szkół ustala szkolny plan nauczania na podstawie ramowego planu 
nauczania, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego, dla każdego oddziału 
wielozawodowego. 

2. Zespół Szkół ponosi koszty kształcenia uczniow-pracowników młodocianych  
w klasach wielozawodowych z tytułu kształcenia w zakresie teoretycznych 
przedmiotów zawodowych realizowanych w ośrodkach dokształcania zawodowego. 

 
§ 40  

Oceny z teoretycznych przedmiotów zawodowych wpisywane są do arkuszy ocen 
przez wychowawcę klasy na podstawie zaświadczeń z kursów zawodowych wysta-
wionych przez Ośrodek Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Tuchowie. 
 

§ 41  
1.  W przypadku wypowiedzenia uczniowi – pracownikowi młodocianemu umowy  

o pracę w celu nauki zawodu, Dyrektor Zespołu Szkół wspomaga ucznia – 
pracownika młodocianego w poszukiwaniu innego pracodawcy w celu 
kontynuowania nauki zawodu w dotychczasowym lub pokrewnym zawodzie. 

2. W przypadku rozwiązania umowy o pracę w celu nauki zawodu, młodociany uczeń-
pracownik jest obowiązany przedstawić w sekretariacie Zespołu Szkół nie później niż 
14 dni od chwili rozwiązania umowy, kolejną umowę o pracę w celu nauki zawodu 
potwierdzającą kontynuowanie nauki zawodu w dotychczasowym lub pokrewnym 
zawodzie. 

3. W szczególnych przypadkach, o których mowa w ust. 1 Dyrektor Zespołu Szkół może 
umożliwić uczniowi-pracownikowi młodocianemu kontynuowanie kształcenia 
zawodowego u innego pracodawcy lub w innym ośrodku kształcenia zawodowego 
na podstawie umowy zawartej z Zespołem Szkół. 

4. Dyrektor Zespołu Szkół w przypadku niedopełnienia przez ucznia-młodocianego 
pracownika obowiązku określonego w ust. 2 lub nie podjęcia kształcenia 
zawodowego we wskazanym przez szkołę zakładzie lub ośrodku umożliwiającym 
kontynuowanie kształcenia, skreśla go z listy uczniów - pracowników młodocianych 
Zespołu Szkół, powiadamiając o powyższym na piśmie: 
1) ucznia-młodocianego pracownika i jego prawnych opiekunów, 
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2) organizację rzemieślniczą, jeżeli uczeń-młodociany pracownik kształcił się 
w zawodzie rzemieślniczym lub inną organizację samorządu gospodarczego, 
w której zrzeszony jest pracodawca. 

5. Dyrektor Zespołu Szkół, w uzasadnionych przypadkach, może na pisemny wniosek 
ucznia – pracownika młodocianego przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, co 
najwyżej o dwa tygodnie. 

 
§ 42  

1. Do obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół związanych z dokształcaniem uczniów – 
młodocianych pracowników należy: 
1) informowanie pracodawcy o podjętych w stosunku do ucznia-młodocianego 

pracownika działaniach wychowawczych w przypadku trudności 
wychowawczych, 

2) przekazywanie informacji pracodawcy o przyznanych wyróżnieniach i nagrodach 
oraz nałożonych karach, w tym również informacji o skreśleniu ucznia-
młodocianego pracownika z listy uczniów, 

3) wspomaganie procesu dydaktycznego w zakresie nauki zawodu poprzez 
organizowanie spotkań z pracodawcami w sprawach związanych z: 

a) organizacją procesu dydaktycznego w branżowe szkole I stopnia  
b) informowaniem pracodawców o zmianach w obowiązujących przepisach, 
c) organizacją dokształcania w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodo-

wych. 
2. Do obowiązków wychowawcy klasy wielozawodowej należy: 

1) współpraca z pracodawcami w zakresie organizowania różnych form pomocy 
psychologiczno –pedagogicznych oraz podejmowania działań profilaktyczno – 
wychowawczych, 

2) ustalanie oceny zachowania z uwzględnieniem opinii pracodawcy oraz Ośrodka 
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, 

3) informowanie pracodawców o postępach młodocianego pracownika w nauce 
oraz o jego frekwencji, 

4) wpisywanie oceny z praktycznej nauki zawodu i z teoretycznych przedmiotów 
zawodowych do arkuszy ocen po zatwierdzeniu rocznej klasyfikacji przez Radę 
Pedagogiczną. 

 
§ 43  

1. Uczniowie – pracownicy młodociani bezpośrednio po ukończeniu branżowej szkoły I 
stopnia zdają egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej lub egzamin z kwalifikacji  
w zawodzie organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

 
 

Rozdział IX – Organizacja internatu Zespołu Szkół 
§ 44  

1. Internat Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu 
zwany dalej „internatem” jest integralną częścią szkoły i służy  młodzieży tej szkoły 
zamieszkałej w miejscowościach poza siedzibą szkoły.  Prawo do zamieszkania 
w internacie  za zgodą organu prowadzącego mają również uczniowie (pracownicy 
młodociani) odbywający kształcenie teoretyczne z przedmiotów zawodowych 
zgodnie z planem turnusów poszczególnych stopni w danym roku szkolnym .  
W szczególnych przypadkach biorąc pod uwagę dobro ucznia, Dyrektor szkoły   
w miarę wolnych miejsc może zezwolić na zamieszkanie w internacie uczniom 
zamieszkałym w Wojniczu. 
1) Decyzją dyrektora szkoły w internacie ZSLiT można zakwaterować ucznia innej 

szkoły w miarę dysponowania wolnymi miejscami. 
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2) Ucznia innej szkoły obowiązują przepisy zawarte w Statucie Szkoły i Regulamin 
Internatu. 

2. Internat jako integralna część szkoły funkcjonuje w czasie trwania nauki szkolnej 
uczniów, wyłączając przerwy w nauce spowodowane przerwą zimową i wiosenną, 
a także zimowymi i letnimi feriami szkolnymi.  

3. Internat prowadzi działalność dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą. 
Szczegółowe zasady funkcjonowania internatu określone są w „Regulaminie 
internatu Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu”, 
zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną, na wniosek kierownika internatu. 

4. Internat prowadzi stołówkę. Warunki korzystania ze stołówki określa regulamin 
stołówki zatwierdzony przez Dyrektora szkoły na wniosek Kierownika internatu. 

5. Internat funkcjonuje przez całą dobę od niedzieli do piątku w godzinach ustalonych 
przez Dyrektora szkoły.  

6. Dyrektor szkoły może zarządzić funkcjonowanie internatu w inne dni tygodnia za 
zgodą organu prowadzącego.  

7. Internat został powołany dla zapewnienia powodzenia szkolnego uczniom – zwanych 
dalej „wychowankami internatu” poprzez:  
1) Całodobowa opiekę wychowawczą. 
2) Całodzienne wyżywienie. 
3) Udostępnienie pomieszczeń do nocnego wypoczynku (spania) i dziennego 

przebywania (przed pójściem do szkoły i po powrocie z niej). 
4) Zorganizowanie pomieszczeń do spożywania posiłków i spędzania czasu 

wolnego.  
5) Urządzenia sanitarne dla utrzymania właściwej higieny ciała. 
6) Udostępnienie środków dydaktycznych i pomieszczeń niezbędnych do 

samodzielnej pracy samokształceniowej. 
8. Internatem kieruje kierownik internatu, którego powołuje Dyrektor szkoły po uzyskaniu 

opinii Rady Pedagogicznej.  
9. Kierownik internatu odpowiada za całokształt pracy i bezpieczeństwo młodzieży 

przebywającej na terenie internatu przed Dyrektorem szkoły i organami władzy 
szkolnej.  

10. Kierownik internatu organizuje pracę: wychowawczą, opiekuńczą i gospodarczą. 
11. Wychowawcy internatu podlegają służbowo kierownikowi internatu. 
12. Wychowawca internatu prowadzi „grupę wychowawczą”  
13. Liczbę wychowanków w grupie określają odrębne przepisy.  
14. Wychowawca internatu w sprawach dotyczących wychowanka na bieżąco konsultuje 

się z wychowawcą klasowym, nauczycielami szkoły i rodzicami, a także pedagogiem 
szkolnym.  

15. Wychowawca internatu dla udokumentowania swojej działalności wychowawczej 
w grupie, prowadzi dokumentację pedagogiczną, którą jest dziennik zajęć internatu. 

16. Wychowanek internatu otrzymuje miejsce w internacie na podstawie decyzji komisji 
kwalifikacyjnej, którą powołuje Dyrektor szkoły. Kwalifikacje  przeprowadza się na 
podstawie podania złożonego przez jego rodziców (opiekunów prawnych). 

17. Podanie o przyjęcie do internatu należy złożyć do kierownika internatu do 20-go 
kwietnia, a w przypadku uczniów klas pierwszych wraz z podaniem o przyjęcie do 
szkoły. W uzasadnionych przypadkach w miarę wolnych miejsc można składać 
podanie o przyjęcie do internatu w innym terminie.  

18. Szczegółowe kryteria przyjęć do internatu określa  Regulamin Internatu. 
19. Uczniowi, który nie został przyjęty do internatu przysługuje prawo odwołania się do 

Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji.  
20. Wychowanek internatu kończy swoje zamieszkanie w internacie z dniem ukończenia 

zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, może także za zgodą rodziców zrezygnować 
z miejsca w internacie wcześniej, niż przed zakończeniem zajęć dydaktycznych 
w szkole.  
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21. Wychowanka internatu obowiązują wewnętrzne uregulowania zawarte 
w Regulaminie internatu ustalonym przez Zespół Wychowawczy i zatwierdzonym 
przez Dyrektora szkoły. 

22. W internacie działa Samorząd Internatu w oparciu o regulamin. 
23. Wychowanek internatu, za działalność społeczną dla dobra internatu, za właściwy 

stosunek do nauki i wzorowe zachowanie, może być nagrodzony i wyróżniony 
zgodnie z wykazem nagród określonym w Regulaminie Internatu. 

24. Wychowanek internatu, za naruszenie zasad współżycia w zespole i łamanie 
regulaminu mieszkańca internatu, podlega karom określonym w tym regulaminie  

25. W przypadku skreślenia wychowanka z listy wychowanków internatu obowiązuje na-
stępujący tryb postępowania: 
1) Wniosek o skreślenie wychowanka z listy wychowanków internatu do dyrektora 

szkoły może złożyć kierownik internatu. 
2) Przed złożeniem wniosku osoba, która go składa ma obowiązek sprawdzenia 

czy dane wykroczenie zostało uwzględnione w regulaminie internatu oraz zebrać 
wszelkie dowody w sprawie, tym opinie i wyjaśnienia stron ( w tym rodziców lub 
prawnych opiekunów wychowanka). 

3) Dyrektor szkoły zwołuje zebranie Rady Pedagogicznej oraz informuje wycho-
wanka o jego prawie do wskazania rzecznika obrony (wychowawca klasy, wy-
chowawca internatu, pedagog szkolny). 

4) Na zebraniu Rady Pedagogicznej należy przedyskutować czy wykorzystano 
wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania internatu na wychowanka 
internatu. 

5) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy zgodnie z re-
gulaminem Rady Pedagogicznej. 

6) Z zebrania Rady Pedagogicznej należy sporządzić protokół uwzględniający 
wszystkie informacje mające wpływ na podjęcie uchwały. 

7) Dyrektor szkoły przedstawia treść uchwały samorządowi internatu celem sformu-
łowania pisemnej opinii w tej sprawie. Opinia ta nie jest wiążąca dla dyrektora 
szkoły. 

8) W przypadku podjęcia przez dyrektora szkoły decyzji o skreśleniu wychowanka 
z listy wychowanków internatu, dyrektor formułuje decyzję zgodnie z wymaga-
niami  kpa. 

9) Dyrektor dostarcza decyzję rodzicom (prawnym opiekunom) i wychowankowi in-
ternatu (w przypadku kiedy jest pełnoletni) oraz informuje ich o prawie do wglądu 
w dokumentację na podstawie której powstał wniosek o skreśleniu i odwołania 
się od decyzji. W przypadku wychowanka nie będącego uczniem ZSLiT w Woj-
niczu o decyzji skreślenia go z listy wychowanków internatu dyrektor szkoły po-
wiadamia szkołę do której uczęszcza wychowanek. 

10) Wychowanek internatu lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo 
wnieść odwołanie od decyzji o skreśleniu wychowanka z listy wychowanka inter-
natu do Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie. Odwołanie wnosi się na 
piśmie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji o skreśleniu wychowanka z listy 
wychowanków internatu. 

11) Dyrektor szkoły wykonuje decyzję dopiero po upływie czasu przewidzianego na 
odwołanie lub natychmiast, jeżeli decyzji nadano rygor natychmiastowej wyko-
nalności zgodnie z kpa. 

12) W przypadku wniesienia odwołania dyrektor wstrzymuje wykonanie decyzji do 
czasu rozpatrzenia odwołania przez instytucję odwoławczą. 

13) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może podjąć 
uchwałę o skreśleniu wychowanka z listy wychowanków internatu i zawiesić jej 
wykonanie na warunkach określonych przez Radę Pedagogiczną. 

 
26. Wychowanek internatu wnosi opłatę za zakwaterowanie oraz za wyżywienie. Może 

wnosić też dobrowolne wpłaty na wyposażenie internatu. 
27. Za rozliczenie finansowe odpowiada kierownik internatu przed Dyrektorem szkoły. 



29 
 
 

 

Rozdział X – Organizacja wycieczek szkolnych i zajęć dydaktycz-
nych odbywających się poza obiektami szkoły  

§ 45  
1. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań  

i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania 
i umiejętności specjalistycznych. 

2. Nauczyciele zgłaszają zamiar organizacji wycieczek na początku roku szkolnego 
poprzez  wpisanie orientacyjnych: terminu, miejsca, czasu trwania, liczby 
uczestników (klasy) w celu zaplanowania właściwej organizacji pracy szkoły. 

3. Ilość opiekunów ustala dyrektor szkoły w oparciu o obowiązujące przepisy 
4. Udział kolejnego nauczyciela, uczestniczącego w wycieczce szkolnej powinien być 

uzgodniony z dyrektorem szkoły  
5. Przy wyborze kolejnego nauczyciela należy się kierować dobrem uczestników 

wycieczki np. nauczyciel uczący w klasie, którego nauczany przedmiot koreluje 
z przygotowanym programem wycieczki i może wzbogacać treści edukacyjne  
i zadania uczniowskie w czasie wycieczki. 

6. Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym 
i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie: celu 
wycieczki, trasy i terminów postojów, zwiedzanych obiektów, harmonogramu  
i regulaminu zachowania uczniów podczas wycieczki, zasad bezpieczeństwa oraz 
obowiązków uczestników.  

7. Zwiedzanie parku narodowego, rezerwatu, wycieczki górskie powinny odbywać się po 
oznakowanych szlakach turystycznych. Organizację wycieczek w górach określają 
odrębne przepisy.  

8. Zgodę na wyjazdy zagraniczne uczniów wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu 
organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 
Warunkiem niniejszego jest złożenie w terminie przez nauczyciela dokumentacji 
wycieczki.  

9. Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki 
i bezpieczeństwa jej uczestników.  

10. Udział uczniów w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców. Każdy 
organizator wycieczki obowiązkowo uzyskuje od rodziców pisemną zgodę na wyjazd 
dziecka.  

11. Organizator wycieczki wypełnia w 2 egzemplarzach kartę wycieczki  
12. Dokumentacja wycieczki składa się z:  

a) karty wycieczki z załączoną listą uczestników - po 2 egz. (wzór  
w sekretariacie),  

b) harmonogram wycieczki / imprezy z danymi teleadresowymi miejsc noclego-
wych, 

c) pisemne zgody rodziców (pozostają w szkole),  
d) dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nie-

szczęśliwych wypadków, w przypadku wycieczek zagranicznych. 
13. Zgodę na wycieczkę (imprezę) wydaje co najmniej tydzień przed jej rozpoczęciem 

dyrektor lub wicedyrektor szkoły.  
14. Dokumentację wycieczki należy dostarczyć co najmniej 3 dni przed jej rozpoczęciem 

do dyrektora lub wicedyrektora szkoły. 
15. Wycieczki klasowe mają służyć integracji uczniów, zatem wskazany jest udział 

w nich wszystkich uczniów z danej klasy. W szczególnych sytuacjach, uzależnionych 
od zewnętrznego organizatora imprezy, dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na 
uzupełnienie listy uczestników o uczniów z innych klas pod warunkiem uzyskania 
zgody wychowawcy klasy. 
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16. Wyjazdy uczniów w ramach realizacji projektów COMENIUS, wymian 
międzynarodowych, przyjmowania gości zagranicznych innych, organizowane są wg 
odrębnych przepisów.  

17. W przypadku korzystania z transportu autokarowego, szkolny organizator wycieczki 
w razie wątpliwości co do stanu technicznego pojazdu lub zachowania kierowcy 
powinien zgłosić Policji prośbę o sprawdzenie autokaru.  

18. Szkolne preferencje obejmują wycieczki jednodniowe, programowe, związane 
z realizowanym programem przedmiotowym, wychowaniem patriotycznym  
i regionalnym.  

19. Szkolny organizator wycieczek w drodze negocjacji ustala warunki uwzględniające 
przede wszystkim interesy szkolnych uczestników i opiekunów. 

20. Szczegółowe zasady organizacji wycieczek szkolnych i zajęć dydaktycznych 
odbywających się poza obiektami szkoły określa regulamin wycieczek. 
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DZIAŁ VI – ZASADY i TRYB PRZYJMOWANIA 
UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ 
 

Rozdział I – Postanowienia ogólne 
§ 46  

Dyrektor szkoły w sprawach dotyczących przyjmowania uczniów do Szkół wchodzą-
cych w skład Zespołu Szkół działa na podstawie rozporządzenia w sprawie warunków 
i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia 
z jednych typów szkół do innych. 

§ 47  
Dyrektor szkoły: 

1. Powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa 
zadania członków komisji,  

2. Zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów 
w oparciu o zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie, warunków 
przyjęć i wyników rekrutacji, w tym informuje kandydatów o terminie ogłoszenia listy 
oraz obowiązku potwierdzenia woli podjęcia nauki, 

3. Przedłuża termin składania podań o przyjęcie do Szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest 
mniejsza od liczby wolnych miejsc, którymi dysponuje. 

§ 48  
Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej należy: 

1. Podanie do wiadomości kandydatów informacji o warunkach rekrutacji, 
z uwzględnieniem kryteriów przyjęć ustalonych w niniejszym statucie, 

2. Ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy 
kandydatów przyjętych do poszczególnych typów szkół, 

3. Sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 
 

Rozdział II – Zasady i tryb przyjmowania uczniów do Zespołu 
Szkół 

§ 49  
1. O przyjęcie do klas pierwszych Zespołu Szkół mogą ubiegać się absolwenci szkoły 

podstawowej. 
2. Absolwent szkoły podstawowej w chwili składania dokumentów deklaruje swój wybór 

dotyczący typu szkoły i klasy na piśmie oraz w wersji elektronicznej.  
3. Do podania kandydaci dołączają kwestionariusz osobowy, świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 
a w przypadku uczniów – kandydatów do szkół, którzy w trakcie praktycznej nauki 
zawodu będą narażeni na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych 
i uciążliwych dla zdrowia podczas odbywania praktycznej nauki zawodu, 
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki 
w wybranym kierunku kształcenia.  

4. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi scho-
rzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  

§ 50  

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Zespołu Szkół decyduje łączna liczba punk-
tów rekrutacyjnych uzyskanych: 
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1) Z przeliczenia wyników egzaminu ósmoklasisty. Wynik przedstawiony  
       w procentach z: 

a) języka polskiego mnoży się przez 0,35, 
b) matematyki mnoży się przez 0,35, 
c) języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3. 
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wynik egzaminu 
ósmoklasisty wynosi 100 pkt. 

2)  Jako suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie              
ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i z dwóch      
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły 
przeprowadzającego rekrutację. 

3) Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów. 
4) Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej: 
a) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty 
b) zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty: 
- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów 
- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów 
- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów 

c) zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 
przez kuratora oświaty: 

- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 
- dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub        

interdyscyplinarnego – 7 punktów, 
- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego –  5 punktów, 
- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 
- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 
- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  3 punkty 

d) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione  
w pkt. a) – c), artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora 
oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

- międzynarodowym – 4 punkty 
- krajowym – 3 punkty 
- wojewódzkim – 2 punkty 
- powiatowym – 1 punkt 
 

5) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie  
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do 
uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 
 

6) Maksymalna łączna liczba punktów możliwa do uzyskania za elementy 
wymienione w pkt. 5 pkt 2-5 wynosi 100 punktów.” 

 
 

§ 51  
Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani do 
szkoły w pierwszej kolejności. 
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§ 52  
1. Przyjmuje się następujący sposób punktacji za oceny na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej: 
  

Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 
Punkty 18 17 14 8 2 

 
2. Ustala się wykaz przedmiotów, z których uzyskane na świadectwie oceny przelicza 

się na punkty: 
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
Klasa ogólna  
z elementami  
pedagogiki 

Klasa wojskowa Klasa ochrony 
 pogranicza Klasa pożarnicza 

Język polski Język polski Język polski Język polski 

Matematyka Matematyka Matematyka Matematyka 

Język angielski Język angielski Język angielski Język angielski 

Plastyka WOS Geografia Chemia 

 
 

TECHNIKA 
Technikum  
Żywienia i Usług 
Gastronomicznych 

Technikum 
 Hotelarskie 

Technikum  
Pojazdów  
Samochodowych 

Technikum  
Architektury  
Krajobrazu 

Język polski Język polski Język polski Język polski 

Matematyka Matematyka Matematyka Matematyka 

Język angielski Język angielski Język angielski Język angielski 

Biologia Język obcy II Technika Technika 

 
Technikum  
Elektryczne 

Technikum  
Logistyczne 

Technikum 
 Geodezyjne 

Technikum Grafiki 
 i Poligrafii  
Cyfrowej 

Język polski Język polski Język polski Język polski 

Matematyka Matematyka Matematyka Matematyka 

Język angielski Język angielski Język angielski Język angielski 

Informatyka Informatyka Technika Informatyka 
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BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

Język polski 

Matematyka 

Informatyka 

Technika 

 
 

 
3. Maksymalna liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen ze świadectwa wynosi 

72 pkt. 
 

§ 53  
1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym 

pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają: 
1) Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz 

osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, 
2) Kandydaci o wyjątkowych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny 

program lub tok nauki, 
3) Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią 
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej. 

§ 54  
1. Kandydatom nie przyjętym do klasy pierwszej o wybranym kierunku kształcenia, 

Dyrektor Zespołu Szkół proponuje miejsce w oddziale klasowym o zbliżonym lub 
pokrewnym kierunku kształcenia.  

2. Kandydatom nie przyjętym do klasy pierwszej przysługuje prawo odwołania się do 
Dyrektora od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od daty 
ogłoszenia wyników rekrutacji. 

§ 55  
1. Dyrektor może ustalić liczbę punktów kwalifikujących kandydata do szkoły ponadpod-

stawowej. 
2. Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w Regulaminie Rekrutacji Zespołu Szkół 

Licealnych i Technicznych w Wojniczu. 
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DZIAŁ VII - SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĄTRZSZKOL-
NEGO OCENIANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ 

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne 
§ 56  

1. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania opracowane zostały na podstawie 
Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie      
oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 
 

2. Każdy wychowawca klasy z początkiem roku szkolnego jest obowiązany 
poinformować uczniów o zasadach wewnątrzszkolnego oceniania a ich rodziców na 
pierwszym spotkaniu /wywiadówce/. 

§ 57  
1. Przyjmuje się podział roku szkolnego na dwa okresy. Ocenianie w okresie pierwszym 

zakończone jest klasyfikowaniem śródrocznym, a w okresie drugim klasyfikowaniem 
rocznym. 

2. Okres pierwszy trwa od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do pierwszej połowy 
grudnia, a drugi okres od drugiej połowy grudnia do ostatniego dnia zajęć  
edukacyjnych w danym roku  szkolnym. 

3.  Uchylony. 
 
 

§ 58  
Uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program 
nauki, zdaje egzaminy klasyfikacyjne na zasadach określonych poniżej. 

§ 59  
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyj-
nych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo 
wyższej, Dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem uczącym umożliwia ucz-
niowi uzupełnienie braków. 
 

§ 60  
Nauczyciele wskazani do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego lub popraw-
kowego mogą być zwolnieni z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub 
w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Ze-
społu Szkół powołuje do składu przeprowadzenia w/w egzaminów innego nauczyciela 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela za-
trudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
 

§ 61  
1. Każdy nauczyciel jest zobowiązany zbierać systematycznie informacje o postępach 

uczniów, między innymi w formie: 
1) Kontrolnych prac pisemnych z większych partii materiału (zadań klasowych) 

oraz dyktand, sprawdzianów i testów. 
2) Prac pisemnych z mniejszej – obejmującej nie więcej niż 3 jednostki lekcyjne - 

partii materiału.  
3) Odpowiedzi ustnych ucznia. 
4) Ćwiczeń praktycznych, w tym zadań praktycznych.  
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5) Samodzielnych prac pisemnych, w tym prac domowych.  
6) Obserwacji ucznia w czasie zajęć. 

2. Informacje o których mowa w ust. 1 służą wyłącznie do poprawy jakości prowadzenia 
procesu dydaktycznego i wychowawczego oraz podejmowania działań 
profilaktycznych w stosunku do ucznia mającego problemy, bądź trudności z nauką.  

 
Rozdział II – Cele stosowania wewnątrzszkolnego oceniania  

§ 62  
  

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 
nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  
 i umiejętności w stosunku do: 

  1)  Wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub              
   efektów  kształcenia  i kryteriów weryfikacji w  podstawie programowej kształcenia  
   w zawodzie szkolnictwa branżowego 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)  Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych  jego zachowaniu      
oraz w postępach w tym zakresie. 
2)  Udzielanie uczniowi pomocy w nauce przez przekazanie mu informacji o tym, co   
zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć. 
3)  Udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju. 
4)  Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.  
5)  Dostarcza rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w  
  nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 
6)  Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-           
wychowawczej 
 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1)  Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do        
otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen     klasyfika-
cyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Wymagania   eduka-
cyjne nauczyciel dostosowuje do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyj-
nych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 
a)  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie te-
go orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym 
b)  posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie 
tego orzeczenia 
c)  posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni spe-
cjalistycznej – na podstawie tej opinii 
d)  nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. a,b,c, który jest objęty 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywi-
dualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dokonanego przez nauczycieli  
i specjalistów 
e)  posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 
podstawie tej opinii.  
2) Ustalanie kryteriów oceniania zachowania 
3)  Ustalanie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych     
 z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej  
 i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 
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4)  Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych  
5)  Ustalanie warunków i trybu otrzymywania wyższych niż przewidywane rocznych   
ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej za-
chowania 
6)  Ustalanie warunków  sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach   
ucznia. 

 
§ 63  

1. Szkolny system oceniania zapewnia uczniom: 
1) Jasne i jawne kryteria oceny. 
2) Podobne zasady oceniania ze wszystkich przedmiotów. 
3) Rzetelną informację o postępach lub brakach w opanowaniu wiadomości 

i umiejętności. 
4) Obiektywizm. 
5) Wspieranie kreatywności i oryginalności w procesie uczenia się. 
6) Indywidualizację w ocenianiu. 

2. Szkolny system oceniania zapewnia rodzicom: 
1) Prostotę i jasność systemu. 
2) Jawność kryteriów oceniania. 
3) Możliwość częstej informacji zwrotnej o postępach ucznia. 
4) Obiektywną ocenę ucznia. 

3. Szkolny system oceniania zapewnia nauczycielom: 
1) Różnorodność źródeł informacji o uczniu. 
2) Przejrzystość metod, form i technik oceniania. 
3) łatwość prognozowania o możliwościach i kompetencjach ucznia.  
4) Znormalizowanie stosowanych metod, form i technik oceniania. 

 

Rozdział III – Obowiązki wynikające z wewnątrzszkolnego ocenia-
nia 

§ 64  
1. Nauczyciele  na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o: 
1) Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  zajęć edukacyj-
nych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania. 

2) Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 
3) Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych. 
4) Stosowaniu różnorodnych form oceniania. 
5) Gromadzeniu informacji o uczniu poprzez dokumentację osiągnięć uczniów. 
6) Umożliwianiu uczniom samooceny w oparciu o ustalone kryteria oceny.  
7) Sposobach informowania uczniów o osiągnięciach i brakach. 
8) Ujawnianiu oceny uczniom i ich rodzicom. 

2. Sprawdzone i ocenione prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. 
2a. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu  

 klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń dotyczących niezgodności  
ustalania ocen z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen oraz inna   doku-
mentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi  
lub jego rodzicom. 

      2b.Uczeń lub rodzic może mieć wgląd w treść pracy pisemnej ucznia lub dokumentację  
wymienioną w ust. 2a na terenie szkoły w obecności nauczyciela lub Dyrektora szko-
ły. 
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3. Wychowawca klasy informuje uczniów w terminie do 20 września a rodziców 
(prawnych opiekunów) w trakcie spotkania wywiadowczego o: 
1) Warunkach, sposobie i kryteriach oraz zasadach ustalania ocen z zachowania. 
2) Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 
3) Uchylony. 

§ 65  
1. O terminie przeprowadzenia kontrolnej pracy pisemnej obejmującej więcej niż 3 

jednostki lekcyjne uczeń powinien być powiadomiony z tygodniowym 
wyprzedzeniem, przy czym ilość zadań klasowych przeprowadzonych w danym 
oddziale nie powinna przekraczać jednego dziennie. 

2. O terminie przeprowadzania prac pisemnych, o których mowa w  § 61 ust.1 pkt.2 
nauczyciel nie ma obowiązku wcześniejszego informowania uczniów. 

3. W przypadku nieobecności ucznia na pisemnym sprawdzianie wiadomości 
i umiejętności, uczeń jest obowiązany uzupełnić zaległości w formie podanej przez 
nauczyciela i w określonym czasie, przy czym: 
1) Przy usprawiedliwionej nieobecności trwającej dłużej niż 3 dni – w terminie do 2 

tygodni, 
2) Przy usprawiedliwionej nieobecności trwającej do 3 dni – na najbliższej lekcji.  

4. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu w ciągu 14 dni 
 (z wyjątkiem prac z języka polskiego, których czas ocenienia nie może przekroczyć  
21 dni), licząc od dnia pisania pracy. Nauczyciel jest zobowiązany do 
przechowywania prac do momentu wystawienia oceny klasyfikacyjnej. 

 
5. Uchylony. 

 
§ 66  

1. Ustala się następujące wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 
1) Ocenę „celujący” otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie 

wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie 
i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Biegle posługuje się zdobytymi 
umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych 
z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, 
rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy. 
Osiąga sukcesy w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, kwalifikuje się 
do finałów na szczeblu wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne 
porównywalne osiągnięcia.  
Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 
bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo 
uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych 
zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

2) Ocenę „bardzo dobry” otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy 
i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie. Sprawnie 
posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 
teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować 
posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

3) Ocenę „dobry” otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykraczają 
poza podstawę, programową w danej klasie oraz potrafi samodzielnie 
rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 

4) Ocenę „dostateczny” otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i posiada 
umiejętności określone w podstawie programowej, posługuje się nimi 
w sytuacjach typowych oraz rozwiązuje zadanie o średnim stopniu trudności. 

5) Ocenę „dopuszczający” otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu 
podstawy programowej w danej klasie, ale braki te nie przekreślają możliwości 
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uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu 
dalszej nauki. Rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim 
stopniu trudności, przy niewielkiej pomocy nauczyciela. 

6) Ocenę „niedostateczny” otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości 
i umiejętności określonych w programie nauczania dla danej klasy, a braki te 
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu. Nie jest 
w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

2. Poniższa tabela przedstawia kryteria dla poszczególnych ocen w oparciu 
o osiągnięcia uczniów. 

 
Poziom Opis osiągnięć ucznia  Ocena 

  niedostateczny 
Konieczny Posiada wiadomości i umiejętności podstawowe- 

konieczne  
dopuszczający 

Podstawowy Rozumie wiadomości podstawowe i posiada pod-
stawowe umiejętności 

dostateczny 

Rozszerzony Stosuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach 
typowych  

dobry 

Dopełniający Stosuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach 
problemowych (nietypowych) 

bardzo dobry 

Wykraczający Stosuje wiadomości i umiejętności wykraczające 
poza program w sposób twórczy 

celujący 

 
3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciele powinni przede  

wszystkim brać pod uwagę wysiłek fizyczny wkładany przez ucznia w wywiązywanie 
się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, systematyczność udziału 
ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez 
szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

4. Szczegółowe kryteria dla poszczególnych ocen określają nauczyciele uczący danego 
przedmiotu.  

 
§ 67  

1. O wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 
nauczania oraz o sposobach ich sprawdzania, nauczyciele informują w formie 
pisemnej uczniów w terminie do 20 września, poprzez zapis wymagań edukacyjnych 
w zeszycie ucznia. W przypadku wychowania fizycznego w formie pisemnej 
przygotowanej dla ucznia przez nauczyciela. 

2. Rodzice uczniów o wymaganiach, o których mowa w ust.1 zostają poinformowani: 
1) Za pośrednictwem ucznia (zapis w zeszycie przedmiotowym, w przypadku 

wychowania fizycznego informacja pisemna przygotowana przez nauczyciela). 
2) W formie ustnego wyjaśnienia w trakcie spotkania wywiadowczego 

i indywidualnych rozmów z nauczycielami. 
3) Uchylony 

3. Fakt przekazania informacji o wymaganiach edukacyjnych nauczyciel dokumentuje 
odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym. 

4. Uchylony. 
 

Rozdział IV – Ocenianie, klasyfikacja i egzaminy 
§ 68  

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 
1) Bieżące – określające ogólny poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze 

zrealizowanej części programu nauczania, 
2) Klasyfikacyjne: 
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a) śródroczne i roczne – określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia  
za dany okres lub rok szkolny i nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna 
ocen bieżących, 
     b) końcowe. 

2. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel prowadzący 
dane zajęcia edukacyjne według następującej skali: 
1) Stopień celujący – 6, 
2) Stopień bardzo dobry – 5,  
3) Stopień dobry – 4, 
4) Stopień dostateczny – 3, 
5) Stopień dopuszczający – 2,  
6) Stopień niedostateczny – 1.  

3. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna ustalona jest na podstawie ocen bieżących, 
przy czym w zapisie ocen bieżących dopuszcza się skróty ocen: cel(6), bdb(5), 
db(4), dst(3), dop(2), ndst(1).  

4. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „ + ” i „ - ” z wyjątkiem 
oceny niedostatecznej i celującej. 

5. Podstawowym zapisem oceny bieżącej jest zapis cyfrowy. Przy wpisywaniu oceny do 
dziennika obowiązuje wpis daty wystawienia oceny.  

6. Dopuszcza się literowy (skrótowy) wpis oceny do dziennika. 
7. Zapis w dzienniku powinien wskazywać za jaki rodzaj wiadomości i umiejętności 

uczeń otrzymał ocenę bieżącą. 
8. Oceny roczne odnotowywane są przez nauczycieli, którzy je wystawiają, w arkuszach 

ocen.  
8a. Na oceny klasyfikacyjne końcowe składają się:  

1) Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone    
2) w klasie programowo najwyższej oraz  
3) Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się  w klasach programowo niższych w szkole danego typu oraz 
4) Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania  ustalona w klasie programowo 

najwyższej.  
       8b. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego  

  typu.  
9. Oceny otrzymywane przez uczniów są udokumentowane w gromadzonej przez 

nauczyciela w dokumentacji ucznia: testach, sprawdzianach, kartkówkach, pracach 
kontrolnych lub zeszytach. 

10. Wybitne osiągnięcia uczniów np. znaczące miejsca w olimpiadach, konkursach, 
zawodach sportowych itp. należy odnotować w arkuszach ocen . 

§ 69  
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 
2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją 

uzasadnić ustnie w oparciu o szkolny system oceniania. 
3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną  

zachowania. 
§ 70  

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki  na 
podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

1a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na  
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwo-
ściach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas okre-
ślony w tej opinii. 

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki 
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej  oceny klasyfikacyjnej,  
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w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony” albo „zwolniona”. 

3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia 
oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą 
słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka 
obcego. 

4. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 3, posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego 
języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 
„zwolniona”.  

6. Dyrektor szkoły zwalnia uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia, 
prowadzących kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje naukę 
jazdy pojazdem silnikowym z realizacji tych zajęć, jeśli przedłożą prawo jazdy 
odpowiedniej kategorii. 

7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem samochodowym w dokumen  
tacji przebiegu nauczania wpisuje się “zwolniony” albo “zwolniona”, a także numer i 
kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia. 

§ 71  
1. Nauczyciel może uwzględnić zgłoszone przez ucznia nie przygotowanie się do lekcji 

i wyznaczyć mu czas na nadrobienie zaległości. 
2. Fakt „nie przygotowania się” uczeń zgłasza na początku lekcji wg zasad ustalonych 

przez nauczyciela. 
§ 72  

1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny rocznej jest opanowanie przez ucznia 
w stopniu dopuszczającym wiedzy i umiejętności określonych w wymaganiach 
edukacyjnych danych zajęć edukacyjnych. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania 
edukacyjne, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności 
w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 
edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

3. Wychowawca klasy, po uzyskaniu opinii, o której mowa w ust.2, informuje o tym 
fakcie wszystkich nauczycieli uczących danego ucznia poprzez wpis do dziennika. 

4. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć 
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny 
klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej. 

5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz 
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej 
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze 
szkolnym planem nauczania  realizowane w klasie programowo wyższej.  

6. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeżeli w 
wyniku  klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych, religii lub etyki średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 
4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

6a.  Uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem, który uczęszczał na turnus  
        dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, do średniej ocen, o której 
        mowa w ust.6, wlicza się roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z zajęć realizowa- 
        nych  w ramach turnusu, wynikające z zaświadczenia o ukończeniu dokształcania 
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        teoretycznego młodocianych pracowników, a także roczną ocenę klasyfikacyjną 
        uzyskaną z zajęć praktycznych. 

7.   Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 
roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane 
w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych których realizacja zakończyła się w klasach programowo 
niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny 
niedostatecznej. 

8. Uczeń kończy  branżową szkołę I stopnia, liceum ogólnokształcące 
i technikum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  edukacyjnych, religii lub etyki średnią 
końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 
końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

8a Uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem, który uczęszczał na turnus  
            dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, do średniej ocen, o której 
            mowa w ust. 8, wlicz się również końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z zajęć 
            realizowanych w ramach turnusu, wynikające z zaświadczenia o ukończeniu 
            dokształcana teoretycznego młodocianych pracowników, a także końcową ocenę 
            klasyfikacyjną uzyskaną z zajęć praktycznych. 

9. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej występuje z prośba 
na piśmie do Dyrektora szkoły o umożliwienie powtarzania klasy w terminie do 30 
czerwca. 

9a. Uczeń, który nie ukończył szkoły występuje z prośbą do Dyrektora szkoły  
 o umożliwienie powtarzania ostatniej klasy w terminie do 30 czerwca. 

10. Uczniowie zdający egzamin poprawkowy w/w podanie składają w dniu ogłoszenia 
wyników egzaminów. 

§ 73  
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu 
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania. 

1a. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  
z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym  
 oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny  
 klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala: 
 W przypadku praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – opiekun grupy 
 W pozostałych przypadkach – kierownik ds. kształcenia zawodowego lub wskazany 
przez niego nauczyciel praktycznej nauki zawodu  

3. Oceny klasyfikacyjne z zachowania oraz zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 
planie nauczania powinny być wystawione: 
1) Do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych pierwszego okresu 
2) Na 2 dni robocze przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej 
4. Posiedzenia klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej odbywają się: 

1) Uchylony 
2) W pierwszym tygodniu zajęć edukacyjnych po zakończeniu pierwszego okresu 

nauki celem jego podsumowania dla wszystkich klas. 
3) W ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych drugiego okresu danego roku 

szkolnego odpowiednio dla poszczególnych klas.  
5. O proponowanych ocenach śródrocznych z poszczególnych przedmiotów 

i zachowania nauczyciele i wychowawcy informują uczniów na zajęciach 
dydaktycznych w ostatnim tygodniu przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady 
Pedagogicznej.  
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6. O wynikach klasyfikacji śródrocznej rodzice są informowani na spotkaniach 
z wychowawcami klas w formie pisemnej, w przypadku nieobecności rodzica spo-
czywa na nim obowiązek zapoznania się z wynikami klasyfikacji na podstawie  
e-dziennika. 

7. Na 2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy 
poszczególnych oddziałów są zobowiązani poinformować uczniów i ich rodziców 
(prawnych opiekunów) za pomocą e-dziennika o przewidywanych rocznych ocenach 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania. 

7a. Na 2 tygodnie przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
       Pedagogicznej nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne z przedmiotów  
      zawodowych w klasach maturalnych oraz wychowawcy klas są zobowiązani  

poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) za pomocą e-dziennika  
o przewidywanych ocenach rocznych. 

8. Oceny klasyfikacji rocznej nauczyciel uczący danego przedmiotu wpisuje do 
dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen na 2 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady 
Pedagogicznej  

9. W przypadku oceny z zajęć praktycznych wpisu do arkuszy ocen dokonuje nauczyciel 
praktycznej nauki zawodu wskazany przez kierownika ds. kształcenia zawodowego. 

10. W przypadku praktyk zawodowych wpisu do arkuszy ocen dokonuje kierownik ds. 
kształcenia zawodowego lub wskazany przez niego nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu. 

 
§ 74  

1.  Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. W ciągu 7 dni od uzyskania informacji o proponowanej ocenie uczeń ma prawo do 
ubiegania się o jej podwyższenie. 

3. Warunki ubiegania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 
1) Wszystkie godziny nieobecności ucznia na zajęciach z danego przedmiotu 

muszą być usprawiedliwione. 
2) Nieobecność na zajęciach wynikała z dłuższej nieobecności spowodowanej 

chorobą, 
3) Uczeń musi zaliczyć pisemny sprawdzian wiadomości i sprawdzian umiejętności 

z całego roku na ocenę, o którą się ubiega,  
4) Uczeń uzyskiwał w ciągu całego roku zróżnicowane oceny cząstkowe 

4. Uczeń nie ma prawa ubiegać się o podwyższenie oceny z wychowania fizycznego 
jeżeli nie spełnił kryteriów oceniania z w/w zajęć zawartych w  § 66 ust.3 i nie 
przystąpił do wszystkich planowanych sprawdzianów. Uczeń starający się 
o podwyższenie oceny z zajęć praktycznych musi zaliczyć wszystkie zajęcia, na 
których był nieobecny w formie wskazanej przez nauczyciela. 

5. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić na piśmie zastrzeżenia do 
Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania ocen. 
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż 
w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- 
wychowawczych. 

6. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 
oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian 
wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną 
ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

7.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna, o której mowa w ust. 6 nie 
może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
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8. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 
Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 
zastrzeżenia.  

9. W skład komisji wchodzą: 
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji. 
2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 
3) Nauczyciel  prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

9a.  Nauczyciel o którym mowa w ust. 9 pkt. 2, może być zwolniony z udziału z pracy 
              komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.  
             W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego  
             nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie  
             nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem 
             tej szkoły. 

10. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 6  
sporządza się protokół zawierający: 

1) Nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian. 
2) Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji. 
3) Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności. 
4) Imię i nazwisko ucznia. 
5) Zadania sprawdzające. 
6) Ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

      10a. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą  informację 
   o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia  
zadana praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11. Ocena ustalona przez komisją jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 
egzaminu poprawkowego. 

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.  

13. Przepisy te stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z zajęć edukacyjnych  uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że 
termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych  od dnia przeprowadzenia 
egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest 
ostateczna. 

 
§ 75  

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej  oceny 
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach  przekraczającej 
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który 
przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń może nie być klasyfikowany z zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć 
kształcenia praktycznego, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub 
rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nie uczestniczenia w zajęciach, którego 
przyczyną jest brak właściwego ubioru wynikającego z charakteru zajęć (obuwie 
i strój sportowy lub ubranie i obuwie ochronne) przekraczającego połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest 
klasyfikacja. 

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 

4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 
nieuczestniczenia w zajęciach o których mowa ust.2 może zdawać egzamin 
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klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. Wniosek o w/w egzamin może złożyć 
uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie). 

5. 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 ze szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego 

typu oraz uczeń przechodzący ze szkoły niepublicznej nie posiadającej 
uprawnień szkoły publicznej do odpowiedniej klasy szkoły publicznej. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 
nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka 
i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

7. Uczniowi, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie 
ustala się oceny z zachowania. 

8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, 
z zastrzeżeniem ust. 9 i 9a. 

9. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i  wychowania fizycznego ma przede wszystkim 
formę zadań praktycznych. 

9a. W technikum i branżowej szkole I stopnia egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycz- 
             nych , laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których  
             programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę  
             zadań praktycznych.                    

10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami). Egzamin przeprowadza się nie później niż w dniu 
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3 i 4 oraz w pkt. 1 ust. 5, 
przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jako przewodniczący 
w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub 
pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 2 i 3 ust. 5, przeprowadza 
komisja, w skład komisji wchodzą: 
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji. 
2) Nauczyciel albo nauczyciele odpowiednich zajęć edukacyjnych, z których 

przeprowadzany jest egzamin.  
14. Dyrektor szkoły, który zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki poza szkołą uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), 
zakres części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, 
z której  uczeń będzie zdawał roczne egzaminy klasyfikacyjne oraz liczbę 
egzaminów zdawanych przez ucznia w ciągu jednego dnia.  

15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 
obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 
zawierający: 
1)  Nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin. 
2) Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji. 
3) Termin egzaminu klasyfikacyjnego. 
4) Imię i nazwisko ucznia. 
5) Zadania egzaminacyjne. 
6) Ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

17. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację 
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 
zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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17a. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna  
   z zastrzeżeniem § 76 ust. 2 niniejszego statutu. 

18. Dla ucznia niesklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności z zajęć 
praktycznych lub praktyk zawodowych szkołach organizuje w warsztatach szkolnych 
lub u pracodawcy zajęcia umożliwiające odbycie tych zajęć. 

19. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych 
z powodu usprawiedliwionej nieobecności Rada Pedagogiczna wyznacza termin, 
ilość i sposób odbycia w/w zajęć edukacyjnych. 
1) W przypadku zajęć pierwszego okresu do końca drugiego okresu. 
2) W przypadku zajęć z drugiego okresu do końca roku szkolnego tj. do 31 

sierpnia. 
3) W przypadku praktyk wakacyjnych do końca pierwszego okresu następnego 

roku szkolnego – uczeń wówczas uczęszcza do klasy programowo wyższej 
warunkowo. 

20. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się „nieklasyfikowany” albo” nieklasyfikowana”.  

 
§ 76  

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się wg następujących zasad: 
2. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji 

uzyskał ocenę niedostateczną z dwóch zajęć edukacyjnych i złożył pisemny wniosek 
o umożliwienie zdawania egzaminu. Wniosek powinien być złożony nie później niż 
w dniu poprzedzającym klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej. 

3.  Uczeń może zdawać egzamin poprawkowy także w klasie programowo najwyższej. 
4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien 
mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

5. W technikum i branżowej szkole I stopnia egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, 
laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  których programy 
nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań 
praktycznych. 

6. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza 
się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. 
W skład komisji wchodzą: 
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły  – jako 

przewodniczący komisji. 
2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 
3) Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

8. Nauczyciel, o którym mowa w ustępie 7 pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy 
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
w takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego 
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie 
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem 
tej szkoły. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający:  
1) Nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin. 
2) Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji. 
3) Termin egzaminu poprawkowego. 
4) Imię i nazwisko ucznia. 
5) Zadania egzaminacyjne. 
6) Ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

        9a. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  
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o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia za-
dania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 
terminie, określonym przez dyrektora Zespołu Szkół, nie później jednak niż do 30 
września następnego roku szkolnego. 

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej, z zastrzeżeniem § 72 ust. 5.niniejszego statutu. 

 

Rozdział V – Ocenianie zachowania 
§ 77  

1. Ocena zachowania  polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia 
zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych  

w niniejszym statucie. 
2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 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. 

§ 78  
1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania ustala się wg skali: 

1) wzorowe (wz) 
2) bardzo dobre (bdb) 
3) dobre (db) 
4) poprawne (pop) 
5) nieodpowiednie (ndp) 
6) naganne (ng) 

2. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się na koniec każdego okresu roku 
szkolnego. 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub inne dysfunkcje  rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń 
lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

§ 79  
1. Kryteria oceniania zachowania:   
2. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który : 

1) Wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych wynikających ze Statutu 
szkoły. 

2) Jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez 
nauczyciela. 

3) Wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy ,szkoły i środowiska. 
4) Prezentuje nienaganną postawę etyczną i wysoką kulturę osobistą. 
5) Jest pozytywnym wzorem dla innych. 
6) Nie spóźnia się na zajęcia ,nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności. 

3. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
1) Bardzo dobrze spełnia obowiązki szkolne.  
2) Jest systematyczny w nauce. 
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3) Chętnie bierze udział w pracy na rzecz klasy ,szkoły i środowiska. 
4) Nie ulega nałogom. 
5) Wyróżnia się swą kulturą osobistą i postawą etyczną. 

4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  
1) Dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie ze Statusem Szkoły.  
2) Pracuje na miarę swoich możliwości.  
3) Zachowuje się kulturalnie.  
4) Nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów. 

5. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:  
1) Łamie postanowienia zawarte w Statucie Szkoły.  
2) Nie pracuje w szkole na miarę swoich możliwości.  
3) Ulega nałogom. 

6. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:  
1) Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.  
2) Jego kultura osobista i postawa etyczna budzą zastrzeżenia.  
3) Narusza zasady życia społecznego.  
4) Ulega nałogom i namawia do tego innych.  
5) Nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą i pedagogiem szkolnym.  

7. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:  
1) Wywiera destrukcyjny wpływ na życie szkoły i ze względu na swe zachowanie 

stanowi zagrożenie dla środowiska.  
2) Świadomie narusza postanowienia Statutu Szkoły.  
3) Prezentuje lekceważący stosunek do nauki i obowiązków szkolnych.  
4) Wszedł w konflikt z prawem.  
5) Bardzo często spóźnia się na zajęcia.  
6) Nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych.   

 
§ 80  

1. Zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole. 
2. Nieobecności ucznia w szkole usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie: 

1) Zaświadczenia lekarskiego, 
2) Pisemnego, ustnego lub elektronicznego (za pomocą e-dziennika)  

usprawiedliwienia rodzica, 
3) Pisemnego usprawiedliwienia przez ucznia dorosłego pod warunkiem uzyskania 

stosownego upoważnienia od rodziców. 
4) Pisemnego lub ustnego usprawiedliwienia wychowawcy internatu w przypadku 

uczniów mieszkających w internacie. 
3. Rodzice (opiekun prawny, uczeń) ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność do 

7 dni, licząc od pierwszego dnia nieobecności ucznia w szkole. 
4. Wychowawca może odmówić usprawiedliwienia godzin nieobecności, gdy posiada 

informację, że jest uzasadnione podejrzenie, że przyczyna nieobecności podana 
w usprawiedliwieniu jest nieprawdziwa. 

 
§ 81  

1. Procedury ustalania oceny  zachowania. 
2. Śródroczną i roczną ocenę  zachowania ustala wychowawca oddziału na podstawie 

opinii: 
1) Na bieżąco przekazywanych przez nauczycieli. 
2) Uczniów danego oddziału.  
3) Ocenianego ucznia.  
4) Wychowawcy z internatu (w przypadku mieszkańców internatu). 
5) Analizy wpisów w dzienniku lekcyjnym dotyczących zachowania. 

     2a. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie  
ustala się oceny zachowania. 
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3. Nauczyciele na 2 tygodnie przed wystawieniem oceny z zachowania przekazują 
wychowawcy uwagi i spostrzeżenia o zachowaniu uczniów. 

4. Przy ustalaniu oceny zachowania wychowawca klasy powinien wziąć pod uwagę 
uwarunkowania środowiskowe i rodzinne. 

5. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest 
ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 6 

6. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić na piśmie zastrzeżenia do 
Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania ocen. 
Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania,  nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

7. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 
Dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 
 zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej 
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

8. W skład komisji wchodzą: 
1) Dyrektor szkoły albo inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły  – jako 

przewodniczący komisji 
2) Wychowawca oddzału 
3) Wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie 
4) Pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole 
5) Psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole 
6) Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego 
7) Przedstawiciel Rady Rodziców 

9. Komisja, o której mowa w ust. 8 ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania  
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ustalona przez komisję roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej  i jest 
oceną ostateczną.  

10. Z posiedzenia komisji  o której mowa w ust. 8 sporządza się protokół, zawierający:  
1) Imię i nazwisko osób wchodzących w skład komisji.  
2) Termin posiedzenia komisji 
3) Imię i nazwisko ucznia. 
4) Wynik głosowania. 
5) Ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

10a. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
11. Ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne 

z zajęć edukacyjnych, na promocję ucznia do klasy programowo wyższej oraz na  
ukończenie szkoły. 

12. Uchylony. 
13. Uchylony. 

 
 
 
 

Rozdział VI– System motywacyjny, nagradzanie 
§ 82  

1. W celu podniesienia poziomu osiągnięć edukacyjnych organizuje się: 
1) Konkursy i olimpiady przedmiotowe. 
2) Konkursy artystyczne.  
3) Konkursy sportowe.  
4) Inne imprezy i uroczystości związane z działalnością na rzecz środowiska. 
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2. Uczeń może być wyróżniony za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, 
aktywność społeczną, 100% frekwencję oraz inne szczególne osiągnięcia: 
1) Pochwałą wychowawcy na forum klasy. 
2) Pochwałą Dyrektora Zespołu Szkół na forum Szkoły. 
3) Pochwałą wychowawcy lub Dyrektora Zespołu Szkół przed rodzicami uczniów 

klasy lub Szkoły. 
4) Nagrodami rzeczowymi. 
5) Listem gratulacyjnym Dyrektora Zespołu Szkół do rodziców. 
6) Zamieszczeniem informacji w gablotach szkolnych, lokalnych mediach. 

3. Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) może wnieść zastrzeżenia do przyznanej 
nagrody, o której mowa w § 82 ust. 2 pkt. 1 – 6, do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania nagrody. Dyrektor rozpatruje wniesione zastrzeżenia w terminie 
5 dni od ich otrzymania oraz informuje ucznia lub jego rodziców (prawnych 
opiekunów) o ostatecznie podjętej decyzji. 

§ 83  
1. Dyrektor Zespołu Szkół może wnioskować do Wydziału Edukacji Starostwa 

Powiatowego w Tarnowie, o przyznanie listu gratulacyjnego od Starosty 
Tarnowskiego dla  ucznia, który uzyskał średnią ocen rocznych co najmniej 5,5 
i posiada 100% frekwencję uczęszczania na zajęcia. 

 
Rozdział VII – Zmiana kierunku kształcenia  

§ 84  
1. Uczeń, który zadeklarował zmianę profilu kształcenia lub zawodu oraz uczeń, który  

przechodzi ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły pu-
blicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego 
samego typu, jest zobowiązany uzupełnić różnice programowe  
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na zasadach określonych przez Dyrektora 
szkoły. 

2. Wniosek o zmianę profilu kształcenia lub zawodu uczeń składa na piśmie do  
Dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na zmianę profilu kształcenia lub zawodu przez ucznia,  
na wniosek złożony przez ucznia na piśmie i po przeprowadzeniu konsultacji 
z rodzicami.  

4. Dyrektor szkoły po konsultacji z wychowawcą i nauczycielami uczącymi oraz  
w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) ustala warunki  

i terminy uzupełnienia przez ucznia różnic programowych, o których mowa w ust. 1
  

5. Uchylony.  
6. Uchylony. 
7. Uchylony. 
8. Uchylony.  
9. Szczegółowe warunki przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły  

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej in-
nego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu określają odrębne przepisy. 
 

Rozdział VIII – Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 
§ 85  

1.  Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 
1) Treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów 
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2) Treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 
rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę 
potrzeb 
 i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane  
do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2.   Podstawowymi zadaniami o charakterze wychowawczym są w szczególności: 
1)  Kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych i obywatelskich poprzez: 

organizowanie uroczystości i apeli szkolnych związanych  
z uroczystościami szkolnymi i środowiskowymi oraz świętami  
i  rocznicami państwowymi, 
b) udział klas lub delegacji szkolnych w powiatowych uroczystościach 
w Łowczówku związanych ze Świętem Odzyskania Niepodległości 
 w dniu 11 listopada i innych uroczystościach pozaszkolnych, 

       c) sprawowanie opieki nad żołnierskimi cmentarzami z okresu I Wojny   
Światowej. 

2) Wdrażanie młodzieży do poszanowania prawa i norm ogólnospołecznych,  
a w szczególności do: 

a) przestrzegania obowiązków i korzystania z praw wynikających  
z uregulowań prawnych na poziomie Szkoły i środowiska, 

b) popularyzację praw i obowiązków obywatelskich. 
3) Przygotowanie młodzieży do działalności samorządowej, poprzez: 

a) uczestniczenie w działaniach samorządu szkolnego oraz współpracę  
z innymi organizacjami samorządowymi, 

b) rozwijanie samorządności szkolnej, 
c) podejmowanie działalności w strukturach Powiatowej Rady Młodzieżowej, 
d) współuczestniczenie w lokalnych strukturach samorządowych, 
e) rozwijanie wiedzy o samorządności poprzez: 

- udział w powiatowym konkursie o samorządności, 
- udział w sesjach powiatu lub gminy. 

4)  Wspieranie młodzieżowego współzawodnictwa sportowego i ruchu  
 turystyczno-krajoznawczego poprzez: 

a) udział i organizowanie turniejów i zawodów sportowych, 
b) aktywne formy wypoczynku, 
c) poprzez wycieczki, rajdy itp. prowadzone w grupach klasowych, międzyklaso-

wych i międzyszkolnych. 
5) Kultywowanie wśród uczniów znajomości kultury i tradycji regionalnej, poprzez 

a) organizowanie wycieczek przedmiotowo-metodycznych do miejsc związanych 
z dziedzictwem kulturowym regionu i powiatu, 

b) wzbogacanie wiedzy o historii i tradycjach ziemi tarnowskiej, 
c) przygotowywanie monografii obiektów, wybranych miejsc, miejscowości 
d) organizowanie szkolnej edycji konkursu nt. historii i tradycji miejscowości, re-

gionu, ziemi tarnowskiej. 
6) Wdrażanie młodzieży do uczestnictwa w kulturze, poprzez: 

a) Kształtowanie zainteresowań czytelniczych, 
b) Wzbogacanie wiedzy o teatrze, 
c) Podnoszenie poziomu kultury języka, dbałość o czystość i piękno mowy pol-

skiej, 
d) Realizowanie planu kulturowego polegającego między innymi na realizacji w 

cyklu nauczania wycieczek do: 
- Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie i Muzeum Okręgowego 
 w Tarnowie oraz co najmniej jednokrotnego obejrzenia spektaklu 
 w teatrze, 
- Krakowa (Stare Miasto, Wawel, Ogród Botaniczny), co najmniej jednokrot-
nego obejrzenia sztuki teatralnej w teatrze krakowskim 
- Sanktuarium Maryjnego w Częstochowie. 

7)  Upowszechnianie wiedzy i zachowań ekologicznych oraz wspomaganie   
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 kształtowania właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska 
8) Przygotowanie do pracy i obowiązków zawodowych, poprzez: 

a) wspieranie uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku 
dalszego kształcenia, 

b) kształtowanie szacunku do pracy ludzkiej, kreatywności  
w poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych 
 i organizacyjnych. 

3. Podstawowymi zadaniami o charakterze wychowawczym są w szczególności: 
1)   Ochrona przed stosowaniem narkotyków i środków odurzających. 
2)   Przeciwdziałanie alkoholizmowi i stosowaniu innych używek niszczących     

  zdrowie. 
3)  Ochrona wartości rodzinnych i norm ogólnospołecznych oraz przeciwstawianie  

się działalności sekt i grup propagujących przemoc oraz obcy kulturowo  
światopogląd. 

4) Wykształcenie tolerancji i poszanowania godności innych ludzi. 
5) Wdrożenie do zachowań patriotycznych i poszanowania tradycji regionu. 
6) Podnoszenie poziomu odpowiedzialności za podejmowane działania w szkole i 

w środowisku. 
7) Promowanie zdrowego stylu życia. 
8) Troska o zdrowie i bezpieczeństwo. 

4.  Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły uchwala Rada Pedagogiczna  
 w porozumieniu z Radą Rodziców. 
 

. 
§ 86  

Uchylony. 

 
Rozdział IX – Monitorowanie wewnątrzszkolnych programów  

 
§ 87  

Dyrektor Zespołu Szkół na posiedzeniu Rady Pedagogicznej po zakończeniu zajęć 
dydaktycznych przedstawia nauczycielom wnioski wynikające z prowadzenia w roku 
szkolnym wewnątrzszkolnego monitoringu. Monitorowanie dotyczy w szczególności: 

1) Stosowania wewnątrzszkolnego oceniania, 
2) Skuteczności podejmowanych działań wychowawczych,  
3) Zagrożeń szkolnych i środowiskowych, 
4) Działań profilaktycznych prowadzonych przez Szkołę, 
5) Efektywności współpracy z rodzicami oraz organizacjami wspomagającymi 

procesy pedagogizacji 
6) Innych programów wdrażanych przez Szkołę.  

§ 88  
1. Praktyczne stosowanie działań o których mowa w  § 86. monitoruje się w ciągu 

całego roku szkolnego poprzez ankietowanie, wywiady, rozmowy, itp. 
2. Wszystkie statutowe organy Zespołu Szkół mają prawo do wyrażania opinii 

i wniosków w sprawie prowadzonych działań, w tym wewnątrzszkolnego oceniania. 
3. W prowadzeniu monitoringu wewnątrzszkolnego uczestniczą wszyscy nauczyciele.  

§ 89  
1. Dyrektor Zespołu Szkół powołuje zespół do kompleksowego opracowania materiałów 

diagnostycznych i przygotowania propozycji zmian lub korekty w szczególności:  
1) Szczegółowych zasad oceniania wewnątrzszkolnego, 
2) Programu wychowawczego oraz programu profilaktyki, 
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3) Innych programów realizowanych przez Szkołę. 
2. Rada Pedagogiczna w oparciu o przedstawione wnioski i propozycje zmian 

w realizowanych planach i programach wewnątrzszkolnych dokonuje ich zmian lub 
przygotowuje propozycje zmian Statutu Zespołu Szkół. 

 

Rozdział X – Zajęcia dodatkowe oraz formy opieki i pomocy ucz-
niom 

§ 90  
1. Z godzin do dyspozycji Dyrektora organizowane są zajęcia edukacyjne dla których 

nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć 
został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.  

2. Zespół Szkół realizuje zadania z zakresu zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 
1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  
i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 

a) z niepełnosprawności; 
b) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
c) ze szczególnych uzdolnień; 
d) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
e) z zaburzeń komunikacji językowej; 
f) z choroby przewlekłej; 
g) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
h) z niepowodzeń edukacyjnych;  
i) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego ro-

dziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 
j) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem 
za granicą. 

2) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we 
współpracy z: 

a) rodzicami uczniów; 
b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycz-

nymi; 
c) placówkami doskonalenia nauczycieli; 
d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 
e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 
3) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 

a) ucznia; 
b) rodziców ucznia; 
c) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzące-

go zajęcia z uczniem; 
d) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 
e) pomocy nauczyciela. 

4) W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie: 
a) klas terapeutycznych; 
b) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
c) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 
d) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, so-

cjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 
e) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowa-

niem kształcenia i kariery zawodowej;  
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f) porad i konsultacji. 
§ 91  

1. Dyrektor szkoły, w przypadku ucznia w trudnej sytuacji materialnej, na wniosek 
wychowawcy klasy może wystąpić do innych urzędów lub instytucji o wsparcie 
materialne dla ucznia lub jego rodziny.  

§ 92  
1. Zespół Szkół kształtuje środowisko wychowawcze i wspomaga wychowawczą rolę 

rodziny, a także umożliwia korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
i specjalnych form pracy dydaktycznej, poprzez: 
1) Współdziałanie z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, 
2) Prowadzenie pedagogizacji rodziców,  
3) Uczestniczenie w środowiskowych programach edukacyjno-wychowawczych,  
4) Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Do podstawowych zadań pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy: 
1) Diagnozowanie środowiska ucznia, 
2) Rozpoznawanie potencjalnych możliwości, indywidualnych potrzeb ucznia oraz 

umożliwianie ich zaspokojenia, 
3) Rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,  
4) Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 
5) Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
6) Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych i rozwijanie umiejętności 

wychowawczych rodziców i nauczycieli, 
7) Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

oraz podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych. 

3. Wyszczególnione powyżej zadania Zespół Szkół realizuje we współpracy 
z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie oraz z rodzicami 
i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

4. Zespół Szkół prowadzi edukację prozdrowotną i promocję zdrowego stylu życia wśród 
uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 
§ 93  

Nauczyciele przedmiotu i wychowawcy klas mają obowiązek na pierwszej lekcji 
przedmiotowej lub na godzinie wychowawczej zapoznać uczniów z ogólnymi przepi-
sami BHP, dotyczącymi bezpiecznego przebywania na terenie obiektu szkolnego 
oraz regulaminami wewnątrzszkolnymi. 

§ 94  
Zespół Szkół sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami, poprzez: 

1) Rozpoznawanie przez wychowawcę warunków bytowych ucznia, 
2) Przydzielanie zapomóg ze środków Rady Rodziców na zasadach określonych 

w jej regulaminie,  
3) Przeprowadzanie badań i wywiadów przez pielęgniarkę szkolną oraz - w razie 

potrzeby kierowanie do poradni specjalistycznych, 
4) Stopniową adaptację uczniów klas pierwszych do warunków pracy w nowym 

środowisku szkolnym, 
5) Indywidualną opiekę pedagogiczną i pielęgniarską nad uczniami z zaburzeniami 

rozwojowymi oraz z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, mowy i wzroku. 
§ 95  

1. Podstawowymi formami współdziałania Zespołu Szkół z rodzicami w zakresie 
nauczania, wychowania i profilaktyki są: 



55 
 
 

1) Zebrania klasowe rodziców z wychowawcą organizowanych nie rzadziej niż raz 
na kwartał,  

2) Indywidualne rozmowy z wychowawcą na prośbę rodzica lub innego 
nauczyciela, 

3) Rozmowy telefoniczne odnotowywane w dzienniku lekcyjnym, 
4) Korespondencja pisemna, w tym adnotacje w zeszycie przedmiotowym ucznia. 

 

Rozdział XI– Bezpieczeństwo uczniów 
§ 96  

1. Zespół Szkół zapewnia opiekę nad uczniami na podstawie rozporządzenia w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych, 
a w szczególności: 
1) W czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych w czasie 

pobytu uczniów w szkole, jak również podczas różnych form zajęć 
organizowanych przez szkołę na terenie szkoły i poza jej terenem sprawuje 
nauczyciel bądź osoba prowadząca zajęcia, przy czym: 

a) uczeń tylko za zgodą prowadzącego zajęcia może wyjść ze sali lekcyjnej bądź 
oddalić się od grupy na wcześniej określony czas, 

b) jeżeli w uzgodnionym terminie powrotu uczeń nie potwierdzi swojego powrotu, 
nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym, 

c) przed każdym wyjściem na zajęcia poza obiekty Zespołu Szkół nauczyciel jest 
obowiązany przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa,  

d) nauczyciel przed wyjściem z młodzieżą poza obiekty Zespołu Szkół, dokonuje 
wpisu do „zeszytu wyjść uczniów w grupach zorganizowanych”, który znajduje 
się w sekretariacie szkoły wpisując: oznaczenie oddziału klasowego, cel wyj-
ścia, liczbę uczniów, godzinę wyjścia i przewidywaną godzinę powrotu, nazwi-
sko prowadzącego zajęcia – osoby nadzorującej, potwierdza wcześniejsze 
zapisy własnoręcznym podpisem,  

e) podczas przerw międzylekcyjnych - opiekę sprawują nauczyciele dyżurujący 
wg planu dyżurów sporządzonego przez Dyrektora szkoły. 

2) Do zadań nauczycieli dyżurujących należy w szczególności: 
a) nadzorowanie porządku i bezpieczeństwa w szkole przed i po zajęciach oraz 

podczas przerw lekcyjnych w budynkach szkolnych,  
b) przeciwdziałanie aktom wandalizmu, dewastacji, zaśmiecania pomieszczeń 

szkolnych.  
3) Podczas zabaw klasowych lub szkolnych organizowanych na terenie szkoły - 

opiekę sprawują wychowawcy klas oraz rodzice i nauczyciele poproszeni do 
współpracy. 

4) Podczas wycieczek szkolnych realizowanych w ramach różnorodnych form 
krajoznawstwa  i turystyki na podstawie rozporządzenia w sprawie warunków 
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
krajoznawstwa i turystyki. 

2. Uczeń, który świadomie lub celowo łamie określone powyżej zasady stwarzając 
zagrożenie dla siebie i innych uczniów lub prowadzących zajęcia może zostać 
pozbawiony prawa do udziału w formach zajęć poza obiektem szkolnym, lub na 
wniosek nauczycieli może zastosować inne środki dyscyplinujące, włącznie ze 
skreśleniem z listy uczniów Zespołu Szkół.  
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DZIAŁ VIII – NAUCZYCIELE i PRACOWNICY ZESPOŁU 
SZKÓŁ 
 

Rozdział I – Postanowienia ogólne 
§ 97  

1. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych 
i pracowników obsługi zgodnie z arkuszem organizacyjnym. Schemat organizacyjny 
stanowi załącznik nr 1. 

2. Zasady zatrudnienia poszczególnych grup zawodowych określają odrębne przepisy. 
§ 98  

1. W Zespole Szkół tworzy się stanowiska kierownicze: 
1) Wicedyrektora  
2) Kierownika ds. kształcenia zawodowego. 
3) Kierownika internatu. 

2. Powierzenie stanowisk kierowniczych i odwołanie z nich następuje w drodze 
odrębnych przepisów.  

3. Tworzenie innych stanowisk kierowniczych wymaga uzgodnienia z organem 
prowadzącym. 

§ 99  
Stanowiska kierownicze powierza Dyrektor Zespołu Szkół się na okres nie dłuższy niż 
do końca swojej kadencji. 
 

Rozdział II – Zadania kadry kierowniczej 
§ 100  

Dyrektor szkoły niezależnie od kompetencji określonych w  §9. niniejszego Statutu 
wykonuje następujące zadania: 

1) Koordynuje pracę kadry kierowniczej,  
2) Sprawuje bezpośredni nadzór nad kadrą kierowniczą i dokonuje ich oceny 

pracy, 
3) Wyznacza zadania priorytetowe w pracy Zespołu Szkół, 
4) Dokonuje analizy potrzeb w zakresie kwalifikacji nauczycieli, w perspektywie 

rozwoju szkoły, 
5) Zatwierdza plany i harmonogramy wycieczek szkolnych,  
6) Koordynuje współpracę organów szkoły. 
7) Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 
 

§ 101  
1. Wicedyrektor przejmuje kompetencje Dyrektora szkoły w przypadku jego 

nieobecności oraz pełni funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej Zespołu 
Szkół i może zwoływać jej posiedzenia w przypadkach: 
1) Wyraźnego polecenia Dyrektora szkoły. 
2) Długotrwałej nieobecności Dyrektora szkoły, spowodowanej chorobą lub innymi 

przyczynami uniemożliwiającymi sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady 
Pedagogicznej. 

3) Potrzeby wyrażenia opinii o pracy Dyrektora szkoły przez Radę Pedagogiczną. 
4) Gdy Dyrektor szkoły jest stroną konfliktu z Radą Pedagogiczną. 
5) Innych, dotyczących bezpośrednio osoby Dyrektora szkoły. 
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2. Kompetencje wicedyrektora obejmują całość spraw i zagadnień w szkołach 
w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych 
odrębnymi przepisami, w tym: 
1) Nadzorowanie pracy nauczycieli. 
2) Nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz 

prawidłowego wykorzystania druków szkolnych 
3) Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
4)  Koordynowanie pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli przedmiotów  

zawodowych. 
5) Organizowanie zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli. 
6) Ustalanie harmonogramu dyżurów nauczycieli. 
7)  Analiza wyników klasyfikacji semestralnej i rocznej oraz wyników egzaminów  

z kwalifikacji zawodowych. 
8) Współdziałanie z Dyrektorem szkoły w zakresie planowania i nadzoru imprez 

szkolnych, uroczystości i wycieczek. 
9) Nadzór nad organizacją rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół. 
10) Organizacja dokształcania młodocianych  w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych zgodnie z “Planem turnusów dokształcania młodocianych 
zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu” ustalanym przez organ 
prowadzący. 

11) Wykonywanie innych zadań zleconych mu przez Dyrektora szkoły. 
 

§ 102  
Zakres kompetencji kierownika ds. kształcenia zawodowego obejmuje:  

1. Organizowanie praktycznej nauki zawodu oraz współpraca z pracodawcami. 
2. Sprawowania nadzoru pedagogicznego nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu. 
3. Zabezpieczenie dydaktyczne i metodyczne oraz organizacyjno-prawne w zakresie 

praktycznej nauki zawodu. 
4. Organizację i nadzór nad przebiegiem egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe. 
5. Dbałość o wyposażenie w środki dydaktyczne zabezpieczające właściwą realizację 

podstawy programowej kształcenia zawodowego. 
 

§ 103  
Kierownik internatu szkolnego kieruje działalnością administracyjno-gospodarczą in-
ternatu szkolnego, a w szczególności: 

1. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad grupą nauczycieli wychowawców. 
2. Opracowuje plan pracy internatu.  
3. Organizuje pracę nauczycieli – wychowawców. 
4. Odpowiada za sprzęt i majątek internatu. 
5. Kierownikowi internatu w zakresie wypełniania obowiązków podlegają służbowo 

pracownicy administracji i obsługi internatu. 
6. Kierownik internatu odpowiada za całokształt pracy i bezpieczeństwo młodzieży 

przebywającej na terenie internatu. 
7. Kierownik internatu zarządza schroniskiem 

§ 104  
Zakres kompetencji sekretarza szkoły obejmuje:  

1. Organizowanie i kierowanie pracą personelu obsługi z upoważnienia Dyrektora  
szkoły. 

2. Planowanie oraz właściwe wykorzystanie i utrzymanie obiektów szkoły, dokonywanie 
stałych, okresowych i doraźnych przeglądów budynków, pomieszczeń i wyposażenia 
szkoły, internatu pod względem zabezpieczenia mienia, stanu sanitarnego, 
czystości, estetyki i właściwej systematycznej konserwacji sprzętu. 
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3. Planowanie i organizacja zaopatrzenia obiektów szkolnych w urządzenia i pomoce 
dydaktyczne, materiały eksploatacyjne, sprzęt, meble a także w opał, wodę, energię 
elektryczną itp.  

4. Organizowanie pracy sekretariatu szkoły. 
5. Czuwanie nad zabezpieczeniem majątku znajdującego się na wyposażeniu obiektów 

szkolnych. Zabezpieczeniem go przy współudziale pracowników obsługi przed 
wynoszeniem, przemieszczaniem i kradzieżami. 

6. Uchylony. 
 

§ 105  
Dyrektor szkoły ustala szczegółowe zakresy czynności dla kadry kierowniczej. 
 

Rozdział III – Zadania nauczycieli  
§ 106  

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 
obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną 
i obywatelską  z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

2. W ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować: 
1) Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio 

z uczniami w wymiarze określonym tygodniowym obowiązkowym wymiarem 
godzin. 

2) Zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem 
i doskonaleniem zawodowym, 

3) Zajęcia opiekuńczo wychowawcze uwzględniając potrzeby i zainteresowania 
uczniów, 

4) Inne czynności wynikające z niniejszego Statutu, takie jak: 
a) przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lek-

cji, właściwe prowadzenie dokumentacji), 
b) wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego moż-

liwości i potrzeb, 
c) współpraca z rodzicami poprzez indywidualne kontakty, 
d) współpraca z rodzicami w przezwyciężaniu trudności wychowawczych swoich 

dzieci, 
e) uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności Szkoły, w tym sprawowanie opieki 

nad uczniowskimi organizacjami szkolnymi, 
f) podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie dydaktyki i wychowania, 

w tym doskonalenie swojego warsztatu pracy, 
g) wypełnianie zadań podjętych przez Radę Pedagogiczną oraz zespoły przed-

miotowe i wychowawcze w ramach kompetencji Rady Pedagogicznej 
i zespołów przedmiotowych i wychowawczych, 

h) realizowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, w tym przez pełnienie dyżurów 
zgodnie z ustalonym planem dyżurów podczas przerw lekcyjnych i przed zaję-
ciami, 

i) uczestnictwo w ruchu turystyczno-krajoznawczym, 
j) egzekwowanie od uczniów na prowadzonych przez siebie zajęciach statuto-

wych wymagań adresowanych do uczniów.  
3. W ramach czasu pracy nauczyciele zobowiązani są przygotować i realizować: 

szkolny zestaw programów nauczania i program wychowawczo-profilaktyczny  
szkoły. 

4. W ramach zajęć, o których mowa:  
1) w ust. 2 pkt 1 - nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu 

części ustnej egzaminu maturalnego; 
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2) w ust. 2 pkt 2 - nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu 
egzaminu z kwalifikacji w zawodzie  i egzaminu maturalnego – z wyjątkiem 
części ustnej. 

5. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku 
szkolnego. 

 
§ 107  

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca, któremu powierza się 
wychowawstwo na cały okres etapu edukacyjnego. 

2. Uczniowie oddziału oraz ich rodzice mogą wnioskować przed rozpoczęciem roku 
szkolnego do Dyrektora Zespołu Szkół o powierzenie funkcji wychowawcy 
konkretnemu nauczycielowi. 

3. Dyrektor Zespołu Szkół może dokonać zmiany wychowawcy oddziału w przypadku 
nie wywiązywania się nauczyciela z przyjętych obowiązków lub na umotywowany 
wniosek uczniów i ich rodziców, po wyjaśnieniu zarzutów.  

§ 108  
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniem, 

a w szczególności: 
1) Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się 

oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie. 
2) Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, podejmowanie 

działań integracyjnych zespołu klasowego ze społecznością szkolną. 
3) Organizowanie zebrań z rodzicami uczniów co najmniej raz na kwartał, w celu: 

a) poznawania i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 
b) wspomagania działań wychowawczych wobec młodzieży, 
c) włączania rodziców w sprawy życia klasy i szkoły. 

4) Zapoznanie na początku roku szkolnego uczniów i ich rodziców z zasadami 
oceniania zachowania. 

5) Dokonywanie śródrocznej i rocznej, oceny zachowania poznanie środowiska 
rodzinnego ucznia, a w przypadku trudności wychowawczych podjęcie ścisłej  
współpracy z rodzicami i pedagogiem szkolnym. 

6) Śledzenie postępów w nauce i badanie przyczyn niepowodzeń, wysuwanie 
wniosków o nagrody i wyróżnienia oraz o nałożenie kary na ucznia. 

7) Planowanie i ustalanie wspólnie z uczniami i rodzicami: 
a) różnych form życia zespołowego pozwalających na rozwijanie jednostki 

i integrację zespołu uczniowskiego, 
b) treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy. 

8) Utrzymywanie systematycznego i częstego kontaktu z innymi uczącymi  
i wychowawcami internatu w celu koordynacji oddziaływań dydaktycznych 
i wychowawczych. 

9) Informowanie Dyrektora Szkoły o niespełnianiu obowiązku nauki przez ucznia do 
lat 18, w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w okresie jednego 
miesiąca w wymiarze co najmniej 50 %. 

 

Rozdział IV – Zespoły przedmiotowe i zadaniowe 
§ 109  

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół nauczycielski, 
którego zadaniem jest opiniowanie  programu nauczania z zakresu kształcenia 
ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole, programu nauczania z zakresu 
kształcenia w danym profilu oraz programu nauczania kształcenia zawodowego, 
a ponadto: 
1) Systematyczne doskonalenie wewnątrzszkolnego oceniania z ukierunkowaniem 

na motywowanie uczniów. 
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2) Doskonalenie narzędzi pomiarowych do badania wyników nauczania. 
3) Opracowanie narzędzi do prowadzenia ewaluacji procesu dydaktyczno-

wychowawczego. 
4) Prowadzenie wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia oraz doradztwa 

metodycznego dla nauczycieli stażystów. 
5) Współdziałanie w organizacji dydaktycznych stanowisk pracy. 
6) Opiniowanie autorskich, innowacyjnych, bądź eksperymentalnych procesów 

nauczania. 
7) Planowanie pracy w zakresie aktywizowania uczniów. 

2. W Zespole Szkół utworzone zostają: 
1) Zespoły przedmiotowe:  

a) przedmiotów ogólnokształcących, 
b) przedmiotów zawodowych, 

2) Zespół wychowawczy. 
3) Zespół ds. ewaluacji 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora szkoły,  na wniosek 
zespołu. 

4. Zespoły określają szczegółowe cele i zadania oraz dokumentują swoją działalność 
w formie ustalonej przez Dyrektora szkoły. 

5. Przewodniczący zespołu koordynuje działalność zespołu w celu realizacji zadań 
określonych w ust. 1, a w szczególności: 
1) W porozumieniu z pozostałymi nauczycielami określa szczegółowe zadania 

zespołu. 
2) Ustala szczegółowy harmonogram pracy zespołu,  
3) W uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół zaprasza osoby z zewnątrz do 

współpracy. 
4) Przedstawia Dyrektorowi Zespołu Szkół do zatwierdzenia plan działania zespołu. 
5) Przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z działalności zespołu. 
6) W sprawach związanych z realizacją zadań, za zgodą Dyrektora Zespołu Szkół, 

reprezentuje zespół nauczycieli na zewnątrz. 
 
 

Rozdział V – Inni pracownicy 
 

§ 110  
 Do zadań głównego księgowego należy: 

1. Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej, 
nadzór nad jego realizacją w tym opracowanie projektu rocznego planu finansowego 
Zespołu Szkół. 

2. Sporządzanie sprawozdań finansowych. 
3. Dokonywanie kontrasygnaty czynności mogących spowodować powstanie 

zobowiązań finansowych. 
4. Organizowanie i nadzorowanie gospodarki kasowej, obiegu dokumentów, 

prowadzenie kontroli wewnętrznej, oraz inne wynikające ze specyfiki pracy. 
§ 111  

Zadania pedagoga szkolnego: 
1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych. 
2. Określanie form i sposobu udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 

uzdolnieniami pomocy pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb. 
3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pracy pedagogicznej dla uczniów 

rodziców i nauczycieli. 
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4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 
wychowawczo-profilaktycznego szkoły, o których mowa w odrębnych przepisach, 
w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli. 

5. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających 
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki. 

6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 
się w trudnej sytuacji życiowej. 

7. Współpraca z  poradnią psychologiczno – pedagogiczną , nauczycielami Szkolnego 
Ośrodka Kariery i innymi instytucjami  realizującymi zadania z zakresu pomocy spo-
łecznej 
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DZIAŁ IX – PRAWA i OBOWIĄZKI UCZNIÓW ZESPOŁU 
SZKÓŁ 
  

Rozdział I – Prawa uczniów 
§ 112  

1. Uczeń ma prawo do: 
1) Opieki wychowawczej podczas pobytu w Szkole zapewniającej bezpieczeństwo 

i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej. 
2) Poszanowania własnej godności. 
3) Ubiegania się o przyznanie stypendium bądź innej pomocy materialnej. 
4) Życzliwego i podmiotowego traktowania przez wszystkich pracowników Szkoły. 
5) Swobody wyrażania myśli i przekonań, w tym światopoglądowych i religijnych 

pod warunkiem, że nie narusza to ogólnospołecznych norm i dóbr innych osób. 
6) Zgłaszania postulatów dotyczących życia Szkoły. 
7) Pomocy ze strony nauczycieli w przypadku trudności w nauce. 
8) Korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
9) Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i innych formach zajęć dodatkowych 

organizowanych przez Szkołę. 
10) Czynnej działalności w strukturach Samorządu Uczniowskiego i innych 

organizacji działających na terenie Zespołu Szkół. 
2. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 

mogą złożyć pisemną skargę do Dyrektora szkoły, który: 
1) W wyjaśnianiu sprawy naruszenia praw ucznia współpracuje z wychowawcą  

klasy 
2) W terminie 7 dni od wpłynięcia skargi dokonuje oceny zaistniałej sytuacji i 

orzeka, jakie działania należy podjąć w celu rozwiązania konfliktu, po czym 
powiadamia zainteresowane strony w formie ustnej lub pisemnej o podjętych 
działaniach 

3) Stronie skarżącej i oskarżonej przysługuje odwołanie do Organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od wydania orzeczenia przez Dyrektora 
szkoły. 

 
 

§ 113  
Uczeń ma prawo do zmiany kierunku kształcenia w trakcie nauki, przy czym zmiana 
kierunku kształcenia odbywa się na zasadach określonych niniejszym statutem.  
 

Rozdział II – Obowiązki uczniów 
§ 114  

1. Uczeń ma obowiązek: 
1) Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu Zespołu 

Szkół, usprawiedliwić każdą nieobecność w formie ustalonej niniejszym 
Statutem. 

2) Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i 
innych pracowników Zespołu Szkół, przestrzegać zakazu palenia papierosów 
i e-papierosów, picia alkoholu, używania tzw. „dopalaczy” i innych środków 
odurzających.. 

3) Dbać o dobre imię i honor Zespołu Szkół oraz czystość mowy ojczystej. 
4) Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole Szkół oraz przeciwdziałać 

wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, przestrzegać obowiązujących na 
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terenie obiektu szkolnego zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa nauki 
i pracy oraz regulaminów porządkowych. 

5) Uczestniczyć i godnie reprezentować Zespól Szkół podczas uroczystości 
szkolnych i pozaszkolnych. 

6) Przebywać w miejscu realizacji zajęć dydaktycznych zgodnie z obowiązującym 
go w danym czasie podziałem godzin. 

7) Punktualnie przychodzić na zajęcia dydaktyczne, spóźnienie na lekcje powyżej 5 
minut traktowane jest jako nieobecność ucznia.  

8) Ochrony i zabezpieczenia własności przed zniszczeniem i kradzieżą, 
2. Zabrania się: 

1) Bicia, popychania, kopania, znęcania się nad innymi. 
2) Przynoszenia do szkoły przedmiotów niebezpiecznych. 
3) Przynoszenie do szkoły przedmiotów drogich, wartościowych. 
4) Korzystania podczas zajęć dydaktycznych z telefonów komórkowych, urządzeń 

do nagrywania i odtwarzania dźwięku oraz obrazu: 
a) uczeń nie ma prawa podczas zajęć dydaktycznych używać urządzeń wymie-

nionych w pkt.4, urządzenia te powinny być wyłączone i schowane w plecaku 
(tornistrze szkolnym). Ewentualne wykorzystanie przez uczniów podczas za-
jęć dydaktycznych lub innych zajęć szkolnych lub pozaszkolnych aparatu fo-
tograficznego, magnetofonu, dyktafonu lub kamery video, służące zapisowi 
wizerunku nauczyciela, pracowników szkoły i uczniów lub ich głosu, jest moż-
liwe jedynie po wcześniejszym uzyskaniu zgody zainteresowanych. 

b) jeżeli uczeń nie stosuje się do zapisu litery „a”, nauczyciel prowadzący zajęcia 
dydaktyczne lub inne zajęcia szkolne lub pozaszkolne wpisuje do dziennika 
lekcyjnego stosowną uwagę 

c)  wpisanie uwagi w dzienniku lekcyjnym dotyczącej nie stosowania się ucznia   
do zapisu litery „a”  skutkuje udzieleniem uczniowi kary statutowej zgodnie  
z gradacją i trybem nakładania kar określonych w § 116 i § 117 niniejszego 
statutu 

5) Spożywania pokarmu i picia napojów podczas zajęć dydaktycznych. Wszelkie 
pojemniki z napojami i pokarmem powinny znajdować się w plecaku lub 
tornistrze 

 
§ 115  

1. Uczniów Zespołu Szkół obowiązuje na co dzień noszenie czystego, estetycznego 
stroju i obuwia zastępczego. Tym samym zabrania się: ekstrawaganckich ubiorów, 
niestosownych fryzur, makijaży. 

2. W czasie uroczystości szkolnych i podczas egzaminu uczniowie są zobowiązani do 
noszenia stroju odświętnego: 
- uczniowie – biała koszula, garnitur 
- uczennice – biała bluzka, ciemna spódnica 
- uczniowie klas wojskowych-mundurów po uzgodnieniu z wychowawcą klasy 

3. Wychowawca klasy w przypadku  stwierdzenia nieodpowiedniego do charakteru 
zajęć i uroczystości szkolnych stroju ucznia, ma prawo niedopuszczenia ucznia do 
zajęć szkolnych, uczestniczenia w uroczystościach szkolnych oraz reprezentowania 
Zespołu Szkół na zewnątrz.  

  
 

Rozdział III – Gradacja kar i tryb nakładania  
 

§ 116  
Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie obowiązków statutowych następują-
cymi karami: 
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1. Upomnieniem wychowawcy wobec klasy; kara ma zastosowanie w szczególności 
w przypadkach: 
1) Opuszczenia 10 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia lub 10 nieusprawiedli-

wionych spóźnień 
2) Przeszkadzania innym uczniom oraz uczącym w prowadzeniu zajęć, w tym nie 

stosowania się do zapisu § 114, ust. 2, pkt. 4, litera „a”. 
3) Uczęszczania na zajęcia w niewłaściwym stroju uczniowskim o którym mowa 

w  §115. 
4) Palenia papierosów i e-papierosów na terenie szkoły i innych obiektów 

szkolnych. 
5) Niekulturalnego, aroganckiego odnoszenia się do innych uczniów, w tym 

używania wulgaryzmów. 
6) Nieprzestrzegania zasad i przepisów bhp. 
7) Umyślnie  nieodpowiedzialnego zachowania się na terenie Szkoły. 
8) Lekceważącego podejścia do obowiązków szkolnych. 
9) Okłamywania rodziców i pracowników szkoły. 
10) Innych drobnych wykroczeń i uchybień naruszających partnerskie zasady 

współpracy w  klasie.  
2. Naganą wychowawcy wobec klasy; kara ma zastosowanie w szczególności 

w przypadkach: 
1) Opuszczenia 20 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia lub 20 nieusprawiedli-

wionych spóźnień. 
2) Powtarzających się zdarzeń wyszczególnionych w ust.1. 
3) Celowego szkodzenia wizerunkowi klasy na forum Szkoły. 
4) Zachowania powodującego utrudnienia w prowadzeniu zajęć. 
5) Naruszenia dobrego imienia Szkoły i czystości języka ojczystego.  
6) Innych wykroczeń i uchybień naruszających partnerskie zasady współpracy 

w  klasie. 
3. Upomnieniem Dyrektora Zespołu Szkół wobec społeczności szkolnej; kara ma 

zastosowanie w szczególności w przypadkach: 
1) Opuszczenia 30 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia lub 30 nieusprawiedli-

wionych spóźnień z równoczesnym pisemnym ostrzeżeniem rodziców 
o możliwości skreślenia z listy uczniów Szkoły w przypadku przekroczenia przez 
ucznia liczby 60 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych w skali roku 

2) Powtarzających się zdarzeń wyszczególnionych w ust.2. 
3) Wykroczeń i uchybień naruszających partnerskie zasady współpracy 

w środowisku Szkoły. 
4) Permanentnego łamania zasad kultury w środowisku szkolnym. 
5) Systematycznego szkodzenia wizerunkowi Szkoły w środowisku. 
6) Nieodpowiedzialnego zachowania powodującego zagrożenie dla innych 

uczniów. 
7) Prób tworzenia subkultur w środowisku szkolnym, grup nieformalnych 

o wyraźnie destrukcyjnym wpływie wychowawczym. 
4. Nagana Dyrektora Zespołu Szkół wobec społeczności szkolnej; kara ma 

zastosowanie w szczególności w przypadkach: 
1) Opuszczenia 40 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia lub 40 nieusprawiedli-

wionych spóźnień z równoczesnym pisemnym ostrzeżeniem rodziców 
o możliwości skreślenia z listy uczniów szkoły w przypadku przekroczenia przez 
ucznia 60 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych w skali roku. 

2) Powtarzających się sytuacji wyszczególnionych w ust.3. 
3) Niszczenia mienia szkolnego. 
4) Kradzieży mienia szkolnego i własności innych uczniów. 
5) Stwarzania zagrożenia bezpieczeństwa dla innych uczniów. 
6) Prób zastraszania i szantażu innych uczniów. 
7) Utrudniania prowadzenia zajęć przez nauczycieli. 
8) Prób stosowania przemocy fizycznej. 
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9) Powtarzających się przypadków niszczenia mienia Szkoły lub innych uczniów. 
10) Powtarzających się kradzieży. 

5. Przeniesienie do oddziału równoległego, kara nakładana przez Dyrektora na ucznia 
w stosunku do którego wcześniej nałożone kary nie przyniosły efektów 
wychowawczych lub pomimo wcześniej nałożonych kar nadal negatywnie wpływa na 
środowisko klasy lub w stosunku do innych uczniów klasy podejmuje próby 
zastraszania, szantażu i wymuszenia. Karę przeniesienia należy stosować 
w przypadkach, gdy zmiana środowiska klasowego może wpłynąć na zmianę 
zachowania ucznia.  

6. Pozbawienie świadczeń socjalnych, kara nakładana przez Dyrektora na ucznia 
w stosunku do którego wcześniej nałożone kary nie skutkowały. Zastosowanie tej 
kary nie może stać się przyczyną uniemożliwiającą uczęszczanie ucznia do Szkoły. 

 
§ 117  

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy uczniów 
w następujących przypadkach:  
1) Udowodnienia kradzieży lub zniszczenia mienia szkoły lub uczniów, nauczycieli, 

pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie obiektów 
szkolnych. 

2) Obecności na terenie obiektów szkolnych w stanie nietrzeźwym, w stanie 
wskazującym na spożycie alkoholu, pod wpływem narkotyków oraz posiadania, 
przechowywania, rozprowadzania alkoholu lub narkotyków. 

3) Nieobecności nieusprawiedliwionej trwającej powyżej 60 godzin lekcyjnych 
w okresie roku szkolnego, po udokumentowanych wcześniej działaniach 
wychowawczych, w tym także z powodu pobytu w areszcie śledczym decyzją 
sądu. 

4) Skazania ucznia prawomocnym wyrokiem sądu. 
5) Naruszenia nietykalności cielesnej i godności osobistej albo groźby karalne 

względem innych uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób 
przebywających na terenie obiektów szkolnych. 

6) Wywierania szkodliwego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne wobec osób 
przebywających na terenie szkoły. 

7) Świadomego i systematycznego naruszania obowiązków ucznia określonych 
w Statucie, jeżeli dotychczasowe kary nie przyniosły skutku. 

8) Prostytuowania się lub czerpania korzyści z prostytucji. 
2. Tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy uczniów. 

1) Wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów do dyrektora szkoły może złożyć 
wychowawca klasy, wychowawca internatu lub inny nauczyciel zatrudniony 
w danej szkole. 

2) Przed złożeniem wniosku osoba, która go składa ma obowiązek sprawdzenia 
czy dane wykroczenie zostało uwzględnione w statucie szkoły oraz zebrać 
wszelkie dowody w sprawie, w tym opinie i wyjaśnienia stron (w tym rodziców 
ucznia lub prawnych opiekunów) 

3) Dyrektor szkoły zwołuje zebranie Rady Pedagogicznej oraz informuje ucznia 
o jego prawie do wskazania rzeczników obrony(wychowawca lub pedagog 
szkolny) 

4) Na zebraniu Rady Pedagogicznej należy przedyskutować czy wykorzystano 
wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia 

5) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy (zgodnie 
z regulaminem Rady Pedagogicznej) 

6) Z zebrania Rady Pedagogicznej należy sporządzić protokół uwzględniający 
wszystkie informacje mające wpływ na podjęcie uchwały 

7) Dyrektor szkoły przedstawia treść uchwały samorządowi uczniowskiemu, celem 
sformułowania pisemnej opinii samorządu uczniowskiego w tej sprawie. Opinia 
ta nie jest wiążąca dla dyrektora szkoły 
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8) W przypadku podjęcia przez dyrektora szkoły decyzji o skreśleniu ucznia z listy 
uczniów, dyrektor formułuje decyzję zgodnie z wymaganiami kpa. 

9) Dyrektor dostarcza decyzję rodzicom (prawnym opiekunom) i uczniowi 
(w przypadku, kiedy jest pełnoletni) oraz informuje ich o prawie do wglądu 
w dokumentację na podstawie której powstał wniosek o skreśleniu i odwołania 
się od decyzji. 

10) Dyrektor wykonuje decyzję dopiero po upływie czasu przewidzianego na 
odwołanie lub natychmiast, jeżeli decyzji nadano rygor natychmiastowej 
wykonalności zgodnie z kpa. 

11) W przypadku wniesienia odwołania dyrektor wstrzymuje wykonanie decyzji do 
czasu rozpatrzenia odwołania przez instytucję odwoławczą 

12) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może podjąć 
uchwałę  o skreśleniu ucznia z listy uczniów i zawiesić jej wykonanie na 
warunkach określonych przez Radę Pedagogiczną.  

3. Zasady postępowania przy udzielaniu kar są następujące: 
1) Nałożenie kary na ucznia powinno odbywać się z zachowaniem gradacji kar. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach za drastyczne naruszenie 
regulaminu kara może być wymierzona bez jej stopniowania. 

2) O każdym rodzaju kary wymierzonej uczniowi wychowawca klasy powiadamia 
rodziców w ciągu najbliższych 7 dni po otrzymaniu kary przez ucznia. 

3) Uczeń lub jego rodzice maja prawo wnieść odwołanie z uzasadnieniem na 
piśmie, od kar wymierzonych przez wychowawcę, w ciągu 7 dni od daty 
otrzymania informacji o wymierzonej karze, do Dyrektora Zespołu Szkół i do 
Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie, od kar wymierzonych przez 
Dyrektora za jego pośrednictwem. Odwołanie wnosi się na piśmie w terminie 
14 dni od dnia doręczenia decyzji o skreśleniu z listy uczniów. 

 
 

§ 118  
1. W przypadku zniszczenia majątku Zespołu Szkół przez ucznia, niezależnie od 

nałożonej na ucznia kary, Dyrektor Szkoły występuje pisemnie do rodziców lub 
prawnych opiekunów ucznia z zobowiązaniem naprawienia wyrządzonej szkody.  

2. Dyrektor Zespołu Szkół i rodzice dokonują ustalenia na piśmie zakresu i formy 
naprawienia wyrządzonej szkoły. 
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DZIAŁ X – SZCZEGÓŁOWE ZASADY SPRAWOWANIA 
 NADZORU PEDAGOGICZNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ 
 

Rozdział I – Cele sprawowania nadzoru 
§ 119  

1. Dyrektor szkoły opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, 
który przedstawia  Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie do 
15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. 

2. Plan nadzoru opracowany przez Dyrektora szkoły, uwzględnia plan nadzoru 
pedagogicznego na dany rok szkolny przedstawiony przez organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny nad szkołą oraz wyniki nadzoru pedagogicznego z lat poprzednich. 

3. Plan nadzoru pedagogicznego zawiera: 
1) Zakres, szczegółowa tematykę i organizację planowanych działań. 
2) Plan hospitacji. 
3) Tematykę szkoleń nauczycieli. 
4) Inne informacje, uważane przez Dyrektora szkoły za istotne. 

 
§ 120  

1. Celem nadzoru pedagogicznego jest doskonalenie pracy Zespołu Szkół, 
a w szczególności: 
1) Zwiększenie skuteczności pracy dydaktycznej, poprzez: 

a) pełną realizację podstaw programowych, 
b) zwiększenie stopnia zadowolenia uczniów i rodziców z jakości pracy dydak-

tycznej szkoły, 
c) zmniejszenie liczby niepowodzeń szkolnych, 

2) Zwiększenie skuteczności pracy wychowawczej, poprzez: 
a) zmniejszenie absencji uczniowskiej,  
b) ograniczenie przejawów agresji i wandalizmu, 
c) poprawę zachowania uczniów, 

3) Doskonalenie wewnątrzszkolnego systemu obiegu informacji, poprzez: 
a) poprawę znajomości prawa oświatowego wśród nauczycieli, uczniów 

i rodziców,  
b) ograniczenie liczby konfliktów wynikających z braku informacji, 
c) wzrost przekonania nauczycieli, uczniów i rodziców o ich wpływie na organi-

zację i jakość pracy szkoły, 
4) Doskonalenie zasad oceniania wewnątrzszkolnego, poprzez: 

a) dostosowywanie form i metod oceniania do wymagań edukacyjnych,  
b) zwiększenie przekonania uczniów i rodziców o obiektywności oceniania, 

5) Rozwój zawodowy kadry pedagogicznej, poprzez: 
a) poprawę jakości pracy nauczyciela, 
b) systematyczne doskonalenie kadry nauczycielskiej w ramach wewnątrzszkol-

nego doskonalenia, 
c) podnoszenie i uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji. 

2. Dyrektor Zespołu Szkół sprawuje nadzór pedagogiczny we współpracy 
z nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze w szkole. 

3. Dyrektor Zespołu Szkół w wykonywaniu zadań nadzoru pedagogicznego 
współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim. 
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Rozdział II – Zadania nadzoru pedagogicznego 
 

§ 121  
1. Do zadań nadzoru pedagogicznego realizowanego przez dyrektora szkoły należy: 

1) Ocenianie stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej szkoły i nauczycieli. 

2) Analizowanie i ocenianie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej nauczycieli. 

3) Udzielanie pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. 

4) Inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych 
i organizacyjnych. 

5) Wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym poprzez: 
a) upowszechnianie informacji i materiałów, 
b) spotkania w zespołach samokształceniowych, 
c) doradztwo metodyczne, 
d) konsultacje indywidualne. 

6) Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli.  
 

§ 122  
Nadzór pedagogiczny w realizacji zadań może stosować następujące procedury: 

1. Hospitacja. 
2. Diagnoza problemowa. 
3. Monitorowanie. 
4. Samoocena. 
5. Ocena zespołowa. 
6. Przegląd. 
7. Obserwacja. 
8. Badanie wskaźników. 
9. Ewaluacja. 
10. Analiza dokumentacji. 

 

Rozdział III – Efektywność nadzoru 
§ 123  

1. Przed zakończeniem każdego roku szkolnego dyrektor szkoły przedstawia Radzie 
Pedagogicznej i Radzie Rodziców informację o realizacji planu nadzoru, 
zawierającą: 
1) Zakres wykonania planu. 
2) Wyniki ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, a w szczególności: 

a) wyniki z analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów i wychowanków, 
z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych, wymagań edukacyjnych wyni-
kających z podstaw programowych, oraz wyników sprawdzianu  
i egzaminów, 

b) ocenę sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami  
i wychowankami. 

2. Podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego 
wraz z informacją o ich skutkach. 
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Dział XI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Rozdział I – Postanowienia końcowe 
§ 124  

Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
§ 125  

1. Zespół Szkół prowadzi dokumentację przebiegu nauczania i działalności 
wychowawczej: 
1) Księgę uczniów dla każdego typu szkoły. 
2) Dzienniki lekcyjne w formie elektronicznej. 
3) Arkusze ocen indywidualne dla uczniów. 
4) Księgi arkuszy ocen. 
5) Dzienniki zajęć stałych i okresowych. 

2. Szczegółowy sposób dokonywania wpisów w dokumentacji wymienionej w ust.1 
regulują odrębne przepisy.  

 
§ 126  

Zespół Szkół prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

§ 127  
Niniejszy Statut obowiązuje wszystkich uczniów i pracowników Zespołu Szkół.  
 

§ 128   
Załącznik do niniejszego statutu stanowi „Schemat organizacyjny Zespołu Szkół.” 
 

§ 129  
Szkoła posiada Ceremoniał szkolny. Szczegółowe zasady stosowania ceremoniału 
szkolnego określone są w odrębnym dokumencie „Ceremoniał szkolny”, który został 
zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i stanowi załącznik do niniejszego statutu. 
 
 
 
 
 

 Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
 Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych  

w Wojniczu. 


