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STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 

„BUDOWLANKA” W ZIELONEJ GÓRZE 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 i 1818) . 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 

1287, 1680, 1681 i 1818). 

3. Uchwała nr LXXIII.1028.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2018 r.                          

w sprawie statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka”                        

w Zielonej Górze .  

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne. 

§ 1. 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze 

(„Centrum”) jest zespołem szkół i placówek. 

2. W skład Centrum wchodzi:  

1) Technikum nr 1 im. T. Kościuszki w Zielonej Górze; 

2) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 im. T. Kościuszki w Zielonej Górze; 

3) Szkoła Policealna nr 1 im. T. Kościuszki w Zielonej Górze; 

4) Centrum Kształcenia Zawodowego nr 4 im. T. Kościuszki . 

3. Wszystkie szkoły wchodzące w skład Centrum posiadają odrębny statut określający cykle 

kształcenia i szczegółowe informacje o ich funkcjonowaniu. 

4. Siedziba Centrum mieści się w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej 50. 

5. Ustalona nazwa używana jest przez Centrum w pełnym brzmieniu na pieczęciach  

i tablicach: „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka”  

w Zielonej Górze”. 

6. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się używanie skrótu 

CKZiU, złożonego z pierwszych liter pełnej nazwy. 

§ 2. Centrum kształci w następujących zawodach: 

1) w Technikum nr 1 im. T. Kościuszki w Zielonej Górze: technik budownictwa, technik 

budownictwa wodnego, technik inżynierii sanitarnej, technik geodeta, technik 

drogownictwa, technik budowy dróg, technik inżynierii środowiska  

i melioracji, technik architektury krajobrazu, technik  reklamy, technik renowacji 

elementów architektury; 

2) w Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 im. T. Kościuszki w Zielonej Górze: monter 

budownictwa wodnego, ogrodnik; 

3) w Szkole Policealnej nr 1 im. T. Kościuszki w Zielonej Górze: technik geodeta, technik 

budowy dróg, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, florysta. 

4) szkoła prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach wymienionych  

w §2 pkt. 1-3, działające na podstawie regulaminu organizacji i prowadzenia 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

§ 3. 1. Organem prowadzącym Centrum jest Miasto Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze 

przy ul. Podgórnej 22.  
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2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie 

Wielkopolskim. 

§ 4. Zespół jest jednostką budżetową Miasta Zielona Góra i prowadzi gospodarkę finansową 

na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

§ 5. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe; 

2) statucie - należy przez to rozumieć statut Centrum;  

3) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Centrum; 

4) radzie pedagogicznej - należy przez to rozumieć wszystkich nauczycieli zatrudnionych 

w Centrum; 

5) rodzicach - należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych uczniów  

i niepełnoletnich słuchaczy; 

6) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów i słuchaczy Centrum;  

7) pracownikach niepedagogicznych - należy przez to rozumieć ogół pracowników 

administracji i obsługi zatrudnionych w Centrum. 

 

Rozdział 2. 

Cele i zadania Centrum. 

§ 6. Centrum realizuje zadania z zakresu kształcenia zawodowego prowadzonego w oparciu 

o podstawy programowe i programy nauczania w danym zawodzie w odpowiednim typie 

szkoły, a także inne zadania zlecone przez organ prowadzący. 

§ 7. Celem Centrum jest: 

1) wyposażanie  ucznia  w wiedzę i umiejętności zawodowe oraz kompetencje 

personalne i społeczne; 

2) wdrażanie do poszanowania praw i godności człowieka zgodnie z Konwencją  

o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w duchu uniwersalnych wartości 

moralnych, tolerancji, wartości humanistycznych, patriotyzmu, solidarności, 

demokracji, wolności i sprawiedliwości; 

3) kształtowanie  umiejętności  ciągłego samokształcenia i mobilności edukacyjno-

zawodowej, zwiększającej szanse na aktywność na ryku pracy. 

§ 8.  Do zadań Centrum w szczególności należy:  

1) kształcenie uczniów zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu; 

2) organizowanie i prowadzenie zajęć praktycznych, w zakresie całego lub części 

programu nauczania dla danego zawodu; 

3) organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego dostosowanego do potrzeb 

rynku pracy w formach: 

a) kwalifikacyjnych kursów zawodowych,  

b) kursów umiejętności zawodowych,  

c) kursów kompetencji ogólnych;  

4) organizowanie i prowadzenie poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów 

podejmujących decyzję o wyborze kierunku kształcenia; 

5) organizowanie informacji zawodowej; 

6) organizowanie współpracy z pracodawcami i organizacjami pracodawców. 

§ 9. Oprócz zadań określonych w § 8 Centrum może:  

1) organizować i prowadzić egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe  

lub kwalifikacje w zawodzie, we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną  

w Poznaniu; 

2) współpracować z urzędami pracy oraz pracodawcami w zakresie szkolenia 

bezrobotnych oraz kształcenia ustawicznego pracowników; 
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3) współpracować z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie doskonalenia 

umiejętności zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego; 

4) realizować zadania zlecone przez organ prowadzący, w tym: 

a) współdziałanie z pracodawcami, jednostkami organizacyjnymi i podmiotami 

gospodarczymi (krajowymi i zagranicznymi) celem tworzenia nowoczesnych 

rozwiązań organizacyjnych, dydaktycznych i techniczno-technologicznych,  

b) uczestnictwo lub prowadzenie projektów edukacyjnych,  

c) organizacja konferencji, seminariów,  

d) opracowywanie i upowszechnianie różnego rodzaju publikacji, informatorów, 

instrukcji, folderów, ulotek, filmów i innych materiałów zgodnych z misją szkoły,  

e) przygotowanie aktywnych, mobilnych i skutecznie działających pracowników 

gospodarki rynkowej z umiejętnością podejmowania i prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej,  

f) umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów, realizowanie przez nich 

indywidualnych programów nauczania, a także - w uzasadnionych przypadkach – 

ukończenie szkoły w skróconym czasie,  

g) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz 

poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,  

h) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich,  

i) umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka oraz własnej historii i kultury  

oraz podejmowanie działań wspomagających edukację uczniów pochodzących  

z zagranicy poprzez działania wychowawcze,  

j) zapewnienie uczniom wszechstronnej pomocy psychologicznej,  

k) upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa,  

l) zapewnienie opieki nad uczniami przebywającymi na terenie szkoły, poza terenem 

szkoły podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych, imprez  

i uroczystości,  

m) powierzenie każdego oddziału szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

nauczycielowi wychowawcy,  

n) otaczanie szczególną troską uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej 

oraz uczniów niepełnosprawnych (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów 

posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym) poprzez odpowiednią 

organizację zajęć, pomoc nauczycieli i kolegów,  

o) otaczanie opieką i organizowanie pomocy socjalnej uczniom znajdującym się  

w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,  

p) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wychowania,  

z uwzględnieniem procedur z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,  

q) współdziałanie szkoły z rodzicami uczniów w sprawach wychowania i kształcenia 

poprzez ich pomoc lub udział zarówno w działaniach edukacyjnych,  

jak i wychowawczych wobec swoich dzieci,  

r) zapewnienie rodzicom informacji o wymaganiach edukacyjnych, sposobach 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, a także informacji dotyczących postępów  

w nauce dziecka, jego zachowania i przyczyn niepowodzeń,  

s) bezpłatne udostępnianie rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci,  

t) współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym, organizacjami, stowarzyszeniami, 

innymi szkołami w kraju i zagranicą.  
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§ 10. Cele opiekuńcze i wychowawcze oraz z zakresu profilaktyki uzależnień szkoła realizuje 

z uwzględnieniem Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.  

 

Rozdział 3.  

Organy Centrum i zasady współpracy. 

§ 11. Organami Centrum są: 

1) dyrektor; 

2) rada pedagogiczna;  

3) samorząd uczniowski; 

4) rada rodziców. 

§ 12. Każdy z wymienionych organów w § 11 działa zgodnie z ustawą. Organy kolegialne 

funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy 

te nie mogą być sprzeczne ze statutem Centrum.  

§ 13. Centrum kieruje dyrektor przy pomocy osób zajmujących stanowiska kierownicze  

w szkole oraz innych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie powierzonych zadań.  

1. Dyrektor:  

1) organizuje pracę szkoły zgodnie z arkuszem organizacyjnym;  

2) przedstawia radzie pedagogicznej do zaopiniowania plan pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej;  

3) planuje, organizuje i przewodniczy radzie pedagogicznej oraz realizuje jej uchwały;  

4) przedstawia radzie pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego;  

5) sprawuje nadzór pedagogiczny;  

6) przedkłada radzie pedagogicznej wnioski z nadzoru pedagogicznego;  

7) prowadzi dokumentację z nadzoru pedagogicznego;  

8) współpracuje z innymi organami szkoły;  

9) sprawuje opiekę nad uczniami poprzez tworzenie warunków do samorządności  

i współpracę z samorządem uczniowskim;  

10) rozpoznaje, planuje i organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie  

z potrzebami szkoły i nauczycieli;  

11) stwarza warunki do działania w Centrum wolontariuszy, stowarzyszeń, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza;  

12) wykonuje decyzje o skreśleniu ucznia z listy uczniów, z zachowaniem zasad zawartych 

w statucie;  

13) przyjmuje i zatwierdza do realizacji nauczycielskie plany dydaktyczne;  

14) przedkłada radzie pedagogicznej do zaopiniowania projekty innowacji  

i eksperymentów pedagogicznych;  

15) wspomaga nauczycieli w zakresie wprowadzania innowacji pedagogicznych:  

16) zatwierdza plany rozwoju zawodowego;  

17) dba o dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;  

18) analizuje wyniki promocji i egzaminów zewnętrznych;  

19) przedkłada radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji i promocji 

uczniów;  

20) przydziela nauczycielom obowiązki w ramach wynagrodzenia zasadniczego  

oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze lub opiekuńcze;  

21) dba o wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz kontroluje ich 

wykorzystanie w procesie kształcenia;  
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22) systematycznie dokonuje przeglądu szkoły pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy;  

23) organizuje prace konserwacyjne i remontowe;  

24) organizuje okresową inwentaryzację majątku szkolnego;  

25) przeprowadza procedury egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie;  

26) opracowuje i realizuje plan finansowy Centrum;  

27) dysponuje środkami finansowymi Centrum;  

28) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły;  

29) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki;  

30) zapewnia i kontroluje procedury dotyczące sposobów postępowania nauczycieli  

i uczniów w przypadkach zagrożeń;  

31) zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz socjalną;  

32) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 

2. Dyrektor jest pracodawcą wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole:  

1) decyduje o przyjmowaniu i zwalnianiu nauczycieli i innych pracowników;  

2) dokonuje oceny pracy i dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu na stopień 

awansu zawodowego;  

3) powierza stanowiska kierownicze;  

4) decyduje o przyznawaniu nagród nauczycielom i innym pracownikom szkoły;  

5) występuje z wnioskiem w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień. 

2.Dyrektor wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność 

przetwarzania danych osobowych przez Centrum z przepisami o ochronie danych 

osobowych.  

3.Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy Centrum oraz szkół 

wchodzących w skład Centrum przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone 

ustnie do protokołu.  

4.Dyrektor jako organ jednoosobowy w zakresie swoich kompetencji wydaje zarządzenia.  

 
 §14.1. W czasie nieobecności Dyrektora w pracy jego uprawnienia i obowiązki przejmuje 

wicedyrektor wskazany jako pierwszy, a w przypadku jego nieobecności, kolejny 

wicedyrektor. 

2. Kolejność wicedyrektorów, którzy zastępują Dyrektora w czasie jego nieobecności, określa   

Dyrektor w zarządzeniu. 

3. Zastępujący wicedyrektor, wykonując czynności z zakresu kompetencji Dyrektora, korzysta 

z własnej pieczątki imiennej z tekst "z upoważnienia".  

 

§ 15.1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym Centrum, w zakresie realizacji jej 

statutowych zadań. 

2. W  skład  rady  pedagogicznej wchodzi dyrektor i  wszyscy nauczyciele zatrudnieni  

we wszystkich szkołach i placówce wchodzącej w skład Centrum. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor. 

4. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej szkoły są organizowane w formie posiedzenia 

stacjonarnego w szkole lub w formie zdalnej. 

 

§ 16.1. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego albo 

co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 
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2. Zebrania rady pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący, który jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem rady. 

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w 

tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej  

i wychowawczej Centrum. 

4. Nauczyciele oraz inne osoby biorące udział w posiedzeniu rady pedagogicznej są 

obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które 

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

pracowników Centrum. Informacje dotyczące bezpośrednio niepełnoletniego słuchacza 

mogą być udzielane tylko rodzicom. 

5. Zebrania rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego,  

w każdym semestrze, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania 

uczniów, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb.  

6.  Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje  

o działalności Centrum. 

7. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności  

co najmniej połowy liczby jej członków. 

8.  Dyrektor Centrum wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona 

niezgodna z przepisami prawa i niezwłocznie zawiadamia o tym organ prowadzący i organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 

9. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

 

§ 17. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie w formie uchwał programów i planów pracy Centrum;  

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów Centrum;  

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;  

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum;  

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów;  

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu 

doskonalenia pracy Centrum;  

7) uchwalanie projektu i zatwierdzenie zmian w statucie i regulaminie rady pedagogicznej 

8) delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. 

 

§ 18. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora. 

 

§ 19. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Centrum, w tym tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych  

oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych;  

2) programy kształcenia w zawodzie, program wychowawczo-profilaktyczny oraz inne 

programy;  

3) propozycje dyrektora placówki w sprawie przydziału stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych;  
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4) sposób dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu do rodzaju 

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;  

5) projekty innowacji do realizacji w Centrum;  

6) projekt planu finansowego Centrum;  

7) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom oraz pozostałym pracownikom Centrum 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;  

8) propozycje dyrektora dotyczące kandydatów na stanowiska kierownicze;  

9) pracę dyrektora w związku z jego oceną. 

 

§ 20.1. W Centrum działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Centrum. 

3. Zasady wyboru przedstawicieli oraz działania organów samorządu określa regulamin 

    uchwalony przez ogół uczniów Centrum. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Centrum. 

5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie 

    we wszystkich sprawach Centrum, a w szczególności realizacji prawa:  

1) do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami;  

2) do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;  

3) do organizacji życia szkolnego;  

4) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej, zgodnie  

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu  

z dyrektorem;  

5) wyboru nauczyciela, pełniącego rolę opiekuna samorządu;  

6. Samorząd uczniowski ponadto:  

1) uchwala regulamin samorządu;  

2) wydaje opinię w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów;  

3) wskazuje ucznia szkoły, jako kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów;  

4) występuje w sprawach określonych w statucie;  

5) w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu;  

6) utrzymuje kontakt z dyrekcją i radą pedagogiczną. 

 

§ 21.1. Rada rodziców Centrum stanowi reprezentację ogółu rodziców . 

2. Skład rady rodziców określa ustawa. 

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

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa:  

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli rad   

oddziałowych, o których mowa w ustawie - do rady rodziców Centrum. 

3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.  

 

§ 22.1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów Centrum, organu 

prowadzącego Centrum oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem  

i opiniami we wszystkich sprawach Centrum. 
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§ 23.1. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego Centrum; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  

lub wychowania Centrum; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Centrum; 

2. Rada rodziców ponadto: 

1) organizuje formy działalności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań 

statutowych Centrum;  

2) może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł  

w granicach prawa w celu wspierania statutowej działalności Centrum.  

3. Rada rodziców ma prawo do:  

1) wyrażania opinii w sprawie eksperymentu prowadzonego w szkole;  

2) wskazania własnego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora;  

3) wyrażania opinii o podjęciu działalności w szkole przez stowarzyszenie;  

4) formułowania opinii w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu 

 

§ 24. 1. Rodzice/prawni opiekunowie współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania  

i kształcenia dzieci.  

2. Rodzice/prawni opiekunowie mają w szczególności prawo do:  

1) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego 

zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w nauce;  

2) uzyskania informacji na temat:  

a) zagrożenia ocenami niedostatecznymi z przedmiotów nauczania, 

b) zagrożenia naganną oceną z zachowania,  

c) zagrożenia nieklasyfikowaniem,  

d) proponowanych ocen z przedmiotów nauczania,  

e) proponowanej oceny z zachowania,  

oraz uzasadnienia powyższych ocen 

3) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych 

dzieci poprzez działalność pedagoga szkolnego i wychowawców klas, ujętą w corocznym 

planie pracy szkoły;  

4) brania udziału, za zgodą dyrektora, w niektórych lekcjach i zajęciach wychowawczych,  

a także w przeprowadzanych egzaminach sprawdzających i klasyfikacyjnych;  

5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na 

temat pracy szkoły;  

6) zwalniania ucznia z lekcji w uzasadnionych przypadkach. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek:  

1) do dnia 1 września każdego roku szkolnego poinformować pisemnie 

szkołę/wychowawcę o wszelakich przeciwwskazaniach do realizacji zajęć 

organizowanych przez szkołę oraz każdorazowo informować o zmianach tego stanu;  

2) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności 

dziecka i nie zaniedbywać ich;  

3) poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci, tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły 

skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania;  

4) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły, informować wychowawcę  

o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach i usprawiedliwiać nieobecność 

dziecka w szkole;  
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5) angażować się, jako partnerzy w działania szkoły, brać aktywny udział w wyborach  

i współdziałać w organach szkoły;  

6) do końca września każdego roku szkolnego zapoznać się ze statutem Centrum, 

regulaminami i procedurami obowiązującymi w szkole dostępnymi na stronie 

internetowej szkoły;  

7) informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie 

dziecka.  

 

§ 25.1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor Centrum, który 

zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji  

w ramach jego kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

§ 26. 1. Organy Centrum współdziałają ze sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając 

obowiązującego prawa i nie ingerując w swoje kompetencje. 

2. Współdziałanie organów ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju 

uczniom oraz podnoszenie poziomu pracy Centrum. 

 

§ 27.1. Spory pomiędzy organami są rozpatrywane na terenie Centrum. Pierwszą instancją 

do rozstrzygania sporów jest dyrektor. 

2. W przypadku sporu pomiędzy radą pedagogiczną, a radą rodziców:  

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy  

do dyrektora;  

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

każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;  

3) dyrektor podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;  

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

w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.  

3. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, powoływany 

zostaje Zespół Mediacyjny. W skład tego zespołu wchodzi po jednym przedstawicielu 

organów szkoły, z tym, że dyrektor wyznacza także swojego przedstawiciela do pracy  

w zespole.  

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

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania 

5. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako 

rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu 

prowadzącego szkołę. 

6. Spory są rozstrzygane w drodze: 

1) negocjacji i mediacji przy współudziale wszystkich oponentów; 

2) po wyczerpaniu wszelkich możliwych środków negocjacji ostateczny głos  

w rozwiązywaniu sporów ma dyrektor Centrum, uwzględniający zakres kompetencji 

poszczególnych organów. 

7.W przypadku, gdy jedną ze stron sporu jest dyrektor, organem rozstrzygającym jest organ 

prowadzący. 
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Rozdział 4.  

Organizacja Centrum. 

§ 28. 1. Podstawową jednostką organizacyjną  jest oddział. 

2.Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej 

kształcenia ogólnego ustalonej dla poszczególnych szkół wchodzących w skład Centrum, 

są organizowane w oddziałach. 

3.Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-

lekcyjnym, zespołach międzyoddziałowych. 

4.Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

5.Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:  

a) pierwsze półrocze kończy się z upływem trzeciego piątku  stycznia, 

b) pierwsze półrocze dla klas programowo najwyższych i klas z dwumiesięczną 

praktyką kończy się po 15 tygodniach.  

6.W ostatnim dniu pierwszego półrocza przeprowadza się śródroczne klasyfikowanie 

polegające na ustaleniu oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych.  

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

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, terminy egzaminów maturalnych  

i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie określają przepisy w sprawie 

organizacji roku szkolnego.  

 

§ 29.1. W ramach kształcenia ogólnego uczeń realizuje wszystkie obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne zamieszczone w szkolnym planie nauczania, o którym mowa w przepisach  

w sprawie ramowych planów nauczania. 

§ 30.1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Centrum są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;  

2) obowiązkowe zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu kształcenia w zawodzie;  

3) praktyki zawodowe;  

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno–pedagogicznej;  

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i informacji zawodowej,  

7) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych  

2.W celu poprawy jakości pracy szkoła może prowadzić nowatorskie rozwiązania 

programowe, organizacyjne lub metodyczne – innowacje i eksperymenty.  

3.Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, 

całą szkołę, oddział lub grupę.  

4.Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna po 

uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, opinii rady szkoły, 

pisemnej zgody autora lub zespołu autorów innowacji na jej prowadzenie w szkole.  

5.Zajęcia wymienione w ust. 1. pkt. 4) i 5) mogą być prowadzone także z udziałem 

wolontariuszy.  

 

§ 31.1. Do realizacji celów statutowych Centrum zapewnia możliwość korzystania z: 

1) pomieszczeń dydaktycznych z odpowiednim wyposażeniem, w tym laboratoriów  

i pracowni specjalistycznych (przedmiotowych, komputerowych), 

2) warsztatów szkolnych, 

3) biblioteki z czytelnią, 
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4) obiektów sportowych, 

5) pomieszczenia dla organizacji uczniowskich, 

6) pokoju nauczycielskiego, 

7) gabinetu pielęgniarki, 

8) szatni i innych pomieszczeń użytkowych. 

2. Centrum udostępnia urządzenia, pomieszczenia i obiekty sportowe osobom trzecim. 

Udostępnienie bazy centrum może nastąpić pod warunkiem, że w pierwszej kolejności 

baza ta zabezpieczy statutowe zadania Centrum. 

3.  Warsztaty szkolne są zorganizowane w systemie pracownianym. 

4. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się poza pracowniami warsztatów szkolnych 

np.:u pracodawców - na podstawie umowy zawartej między szkołą a daną jednostką. 

5. Szczegółowe zasady korzystania z pracowni, pomieszczeń warsztatów szkolnych  

i obiektów sportowych określają ich regulaminy. 

 

§ 32. 1. W szkole dziennik lekcyjny (w formie elektronicznej) jest bezpłatnie udostępniany 

uczniom  Centrum i ich rodzicom.  

2. Administratorem dziennika jest osoba wyznaczona na podstawie zarządzenia Dyrektora 

szkoły.  

3. Wszelkie informacje, do przekazania których szkoła jest zobligowana wobec uczniów i/lub 

rodziców (np. terminy egzaminów, plan lekcji, zmiany organizacji pracy itp.) są przesyłane 

za pośrednictwem dziennika, zamieszczane na szkolnej stronie internetowej,  

a w przypadkach określonych w odrębnych przepisach również w wyznaczonych 

miejscach w szkole.  

 

§ 33. 1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji Centrum opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem ramowych planów 

nauczania  

i przepisów wykonawczych dotyczących kwalifikacyjnych kursów zawodowych i organizacji 

centrów kształcenia praktycznego. 

2. Arkusz organizacji Centrum zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii:  

1) zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi 

organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu 

Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych 

wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu 

ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;  

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza dyrektor ustala rozkład zajęć określający 

organizację zajęć edukacyjnych w Centrum z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia  

i higieny pracy. 

 

§ 34.1. Zakres działania pracowni odpowiada działom określonym podstawami 

programowymi kształcenia w zawodach oraz szczegółowymi programami nauczania. 

2. Zespoły pracowni i działów mogą być nadzorowane przez kierowników.  

 

§ 35.1. Podstawową jednostką organizacyjną uczestników zajęć praktycznych jest grupa 

złożona z uczniów realizujących program nauczania sporządzony w oparciu o podstawę 

programową kształcenia w zawodzie, których liczebność określa rozporządzenie  

w sprawie praktycznej nauki zawodu. 
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§ 36. 1. Dyrektor, w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego, może zmniejszyć liczbę 

uczniów w grupie, jeżeli wymaga tego konieczność zapewnienia pełnego bezpieczeństwa  

w czasie zajęć. 

2. W szczególnych uzasadnionych przypadkach, jeśli spełnione są warunki bezpieczeństwa 

dopuszczalne jest łączenie grup. 

3. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny 

Centrum, opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania,  

w terminie do 21 kwietnia każdego roku.  

 

§ 37. 1. Na podstawie arkusza organizacyjnego, zaopiniowanego przez organ nadzorujący 

oraz zatwierdzonego przez organ prowadzący, dyrektor centrum, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład zajęć, określający organizację zajęć 

edukacyjnych i innych. 

2. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane są zgodnie z ramowym planem nauczania. 

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich 

określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

§ 38. 1. Jednostka zajęć praktycznych trwa 55 minut. 

2. Jednostka zajęć innych niż praktyczne trwa 60 min.  

 

§ 39.1. Zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w formie zaocznej w części 

teoretycznej mogą prowadzone być za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. 

 

§ 40.1. Praktyczna nauka zawodu i inne zajęcia organizowane są przez Centrum na 

podstawie umowy zawartej przez dyrektora Centrum ze szkołami lub innymi instytucjami, 

za wiedzą organu prowadzącego. 

3. Zajęcia praktyczne mogą być realizowane w zakładach pracy na podstawie umowy 

zawartej pomiędzy Centrum, a danym zakładem pracy. 

 

§ 41.1. Centrum zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć i na przerwach. 

 

§42.1. Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, 

niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym znajduje się 

w odpowiednim statucie danej szkoły. 

 

Rozdział 5. 

Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w 

zakresie działalności innowacyjnej. 

 

 

§ 43. 1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia  

i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym 

jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej 

2. Stowarzyszenie lub organizacja przedstawia dyrektorowi szkoły materiały innowacyjne 

związane z planowaną działalnością w szkole, w tym treści i metody pracy. Po uzyskaniu 
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zgody rady pedagogicznej i rady rodziców, dyrektor szkoły wyraża zgodę na działalność, 

określając czas działania i warunki działalności 

 

Rozdział 6.  

Pracownicy Centrum. 

§ 44. 1. Nauczycieli i innych pracowników Centrum zatrudnia dyrektor. 

2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli określają odrębne przepisy. 

3. Zatrudniani nauczyciele muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia  

do prowadzonych zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

4. Stan zatrudnienia w Centrum określa arkusz organizacji. 

 

§ 45. 1. W Centrum tworzy się stanowiska wicedyrektorów:  

a) ds. dydaktycznych,  

b) ds. kształcenia zawodowego,  

c) ds. wychowawczych.  

2. Powierzenia stanowisk kierowniczych dokonuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.  

3. Zakres obowiązków i kompetencje nauczycieli zajmujących stanowiska wicedyrektorów  

i inne stanowiska kierownicze ustala Dyrektor.  

4. Dyrektor może upoważnić wicedyrektora lub innego pracownika Centrum do wykonywania 

spraw w jego imieniu. Upoważnienie jest określane w formie zarządzenia lub pisemnego 

pełnomocnictwa.  

 

§ 46. 1. Zakres zadań nauczycieli: 

1) odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia uczniów oraz 

bezpieczeństwa w trakcie zajęć praktycznych; 

2) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego; 

3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt; 

4) bezstronność i obiektywizm w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich 

uczniów/słuchaczy;  

5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej. 

2. Nauczyciel zobowiązany jest w szczególności do: 

1) zapoznania uczniów/słuchaczy z zakresem wymagań i zasadami oceniania na 

zajęciach; 

2) realizowania zajęć dydaktycznych zgodnie z zatwierdzonym i obowiązującym 

programem  nauczania; 

3) bieżącego wypełniania dokumentacji pedagogicznej; 

4) systematycznego, jawnego i obiektywnego oceniania wiedzy i umiejętności 

uczniów/słuchaczy;  

5) uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej i realizowania jej uchwał. 

 

§ 47. 1. Nauczyciel  prowadzi  pracę  dydaktyczno-wychowawczą  i opiekuńczą  oraz 

jest odpowiedzialny za jakość i efekty tej pracy, a także za rozwój i bezpieczeństwo 

powierzonych jego opiece uczniów/słuchaczy. 
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2. Nauczyciel zobowiązany jest do:  

1) zapoznania uczniów z zakresem wymagań i zasadami oceniania na zajęciach;  

2) realizacji podstaw programowych kształcenia w zawodzie oraz zadań zawartych  

w programach, planach pracy i statucie Centrum;  

3) bieżącego i rzetelnego wypełniania dokumentacji pedagogicznej;  

4) opracowywania dokumentacji, służącej do planowania i kontroli pracy placówki  

w ramach nadzoru pedagogicznego, w zakresie i formie określonych przez dyrektora 

szkoły;  

5) uczestniczenia w pracach zespołu opracowującego lub wybierającego program 

kształcenia w zawodzie, jeżeli zaistnieje taka potrzeba;  

6) opracowywania planów w formie rozkładu materiału nauczania;  

7) tworzeniu własnego warsztatu pracy, opracowywanie instrukcji ćwiczeń i innych 

materiałów edukacyjnych;  

8) znajomości i przestrzegania wdrożonych w Centrum procedur i regulaminów;  

9) dostosowania wymagań edukacyjnych uczniom do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;  

10) współpracy z pedagogiem i zespołem nauczycieli w sprawie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjno-

wychowawczymi między innymi poprzez:  

a) diagnozowanie sytuacji i potrzeb ucznia; 

b) stymulowania rozwoju ucznia, jego zdolności, zainteresowań oraz pozytywnych cech 

charakteru w oparciu o rozpoznawanie potrzeb dydaktycznych uczniów; 

c) udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń w zakresie praktycznej 

nauki  zawodu; 

11) systematycznej kontroli umiejętności i wiadomości uczniów;  

12) bezstronnego, rzetelnego i sprawiedliwego oceniania bieżącego z zachowaniem 

wspierającej i motywującej funkcji oceny;  

13) uzasadniania ocen;  

14) zachowania jawności ocen dla ucznia i rodziców;  

15) doskonalenia własnych umiejętności dydaktycznych i merytorycznych przez 

samodzielne pogłębianie swojej wiedzy, uczestniczenie w różnych formach 

podnoszenia kwalifikacji w ramach wewnętrznego systemu doskonalenia;  

16) przestrzegania przepisów prawa wewnętrznego Centrum;  

17) dbania o modernizację pracowni, w których realizuje godziny dydaktyczne, zgodnie ze 

zmieniającą się techniką i technologią;  

18) współodpowiedzialności materialnej za wyposażenie w pracowniach, w których 

prowadzi zajęcia;  

19) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w pracowni, w której prowadzi zajęcia;  

20) aktywnego uczestniczenia w pracach rady pedagogicznej oraz zespołów 

przedmiotowych i zadaniowych działających w Centrum;  

21) przygotowania i uczestniczenia w egzaminach: klasyfikacyjnych, poprawkowych, 

zawodowych;  

22) uczestniczenia w pracach zespołów nadzorujących egzaminy potwierdzające 

kwalifikacje w zawodzie oraz za porozumieniem dyrektorów również w innych szkołach, 

po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem;  

23) przestrzegania dyscypliny pracy, aktywnego pełnienia dyżurów, natychmiastowego 

informowania dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualnego rozpoczynania  

i kończenia zajęć;  

24) przestrzegania tajemnicy służbowej i ochronie danych osobowych uczniów, słuchaczy 

i rodziców;  
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25) przestrzegania zasad współżycia społecznego i dbania o właściwe relacje 

pracownicze.  

 
§ 48.1. Nauczyciel odpowiada w szczególności za:  

1) jakość kształcenia, wychowania i opieki powierzonych mu uczniów/słuchaczy;  

2) prawidłowość prowadzenia dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi  

w tym zakresie przepisami;  

3) bezpieczeństwo uczniów/słuchaczy podczas prowadzonych przez niego zajęć 

dydaktycznych oraz podczas przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów. 

 

§ 49.1. Zadaniem wychowawcy oddziału/grupy jest:  

1) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;  

2) prowadzenie dzienników zajęć;  

3) nadzór nad dzienniczkami uczniowskimi/słuchaczy;  

4) usprawiedliwianie nieobecności ucznia;  

5) sporządzanie comiesięcznej frekwencji dla szkół macierzystych; sporządzenie,  

na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną, roczną lub semestralną, wykazu ocen 

przewidywanych;  

7) prowadzenie dokumentacji klasyfikacyjnej śródrocznej lub semestralnej i rocznej;  

8) uczestniczenie w zebraniach rodzicielskich;  

9) bieżące konsultacje z rodzicami; 

10) stała współpraca z pedagogiem Centrum oraz wychowawcą ze szkoły macierzystej;  

11) rozpoznawanie potrzeb wychowawczych i opiekuńczych uczniów;  

12) realizacja zadań zawartych w planie wychowawczym i profilaktyki;  

13) praca w zespole pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz rozwiązywanie 

problemów wychowawczych uczniów;  

14) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w grupie/oddziale, której jest wychowawcą;  

15) zapoznanie uczniów z dokumentami prawa wewnętrznego Centrum oraz wynikami 

badania efektywności kształcenia i wychowania w Centrum;  

16) tworzenie warunków do samorządności, przyjmowania wniosków i opinii od uczniów  

i przekazywania ich dyrekcji.  

 

§ 50.1. Nauczyciel ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej  

i metodycznej ze strony dyrektora Centrum, kadry kierowniczej, pedagoga, rady 

pedagogicznej, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji 

oświatowych.  

 

§ 51.1. Nauczyciel podlega nadzorowi pedagogicznemu, który sprawuje dyrektor Centrum.  

 

§ 52.1. Do zadań nauczyciela-bibliotekarza należy: 

1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a) udostępnianie zbiorów zgodnie z wewnętrznym regulaminem biblioteki; 

b) prowadzenie działalności czytelniczej i informacyjnej; 

c) prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa; 

d) realizacja zadań dotyczących edukacji czytelniczej. 

2) w zakresie prac organizacyjno – technicznych: 

a) gromadzenie zbiorów; 

b) opracowywanie, ewidencjonowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi  

    przepisami;  

c) selekcjonowanie zbiorów; 
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d) sporządzanie projektów budżetu biblioteki; 

e) prowadzenie dziennej, miesięcznej, okresowej i rocznej statystyki wypożyczeń, 

    dziennika pracy biblioteki, ksiąg inwentarzowych, rejestrów ubytków oraz innej  

    dokumentacji pracy biblioteki. 

 

§ 53.1. Doradca zawodowy w szczególności:  

1) diagnozuje oczekiwania i zapotrzebowanie uczniów na informacje i pomoc  

w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;  

2) prowadzi grupowe zajęcia wspierające uczniów w świadomym planowaniu kariery  

i podjęciu roli zawodowej;  

3) przedstawia aktualną i pełną ofertę edukacyjną szkolnictwa w powiecie i województwie;  

4) współpracuje z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, 

decyzyjne, intelektualne, rodzinne, w szczególności z uczniami ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi;  

5) w trudnych i szczególnych przypadkach kieruje do specjalistów czy doradców 

zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych;  

6) koordynuje działalność informacyjno-doradczą szkoły;  

7) wspiera rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie 

spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów  

do pracy z uczniami itp.;  

8) wzbogaca warsztat pracy o nowoczesne środki przekazu informacji oraz udostępnianie 

ich osobom zainteresowanym;  

9) sporządza sprawozdania z prowadzonej działalności;  

10) współpracuje z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości 

działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,  

11) współpracuje z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa, takimi 

jak: centrum kariery, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.  

 

§ 54.1. Dyrektor Szkoły może tworzyć spośród nauczycieli i specjalistów zespoły 

przedmiotowe, wychowawców i inne zespoły problemowo-zadaniowe, których działalność 

wynika z organizacji pracy i bieżących potrzeb szkoły.  

2. W skład zespołów wchodzą pracownicy pedagogiczni szkoły.  

3. Skład osobowy zespołu określa dyrektor przed rozpoczęciem roku szkolnego, biorąc pod 

uwagę rodzaj zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela oraz specyfikę zadań 

poszczególnych zespołów.  

4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora.  

5. Zadania zespołów przedmiotowych:  

a) opracowanie rocznych planów pracy zespołów;  

b) wybór lub opracowanie i modyfikowanie programów nauczania;  

c) ustalanie szkoleń wewnątrzzespołowych;  

d) przygotowywanie uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych;  

e) opracowanie i wdrożenie działań przygotowujących uczniów do egzaminów 

zewnętrznych;  

f) przeprowadzenie analizy egzaminów zewnętrznych;  

g) wdrożenie wniosków z analizy wyników egzaminów;  

h) opracowanie programów naprawczych;  

i) opracowanie  testów  diagnostycznych, sprawdzających poziom wiadomości  

i umiejętności uczniów.  
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Rozdział 7. 

Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 55.1.  W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 

uczniom/słuchaczom, rodzicom i nauczycielom.  

  

§ 56.1. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są 

bezpłatne, a udział ucznia/słuchacza w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji 

dobrowolny.  

  

§ 57.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:  

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia/słuchacza;  

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia/słuchacza;  

3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie 

ucznia/słuchacza w szkole;  

4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia/słuchacza w życiu 

szkoły i w życiu oraz w środowisku społecznym;  

5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez 

ucznia/słuchacza;  

6) wspieraniu ucznia/słuchacza z wybitnymi uzdolnieniami;  

7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub 

socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym;   

8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów/słuchaczy  

i rodziców;  

9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;  

10) wspieraniu uczniów/słuchaczy, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku 

dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu 

informacji w tym kierunku;  

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse  edukacyjne 

uczniów/słuchaczy;  

12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia/słuchacza, u którego stwierdzono zaburzenia 

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom;  

13) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;  

14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;  

15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.  

 2. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się 

wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się 

wnioski złożone w formie pisemnej lub przesłane drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.   

    

§ 58.1. Opis form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizacja pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej znajduje się w odpowiednim statucie danej szkoły.  
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§ 59.1. Do zadań i obowiązków nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej należy:  

1) rozpoznawanie  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów/słuchaczy, a także ryzyka 

wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;  

2) określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów/słuchaczy;  

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów/słuchaczy, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 

uczniów/słuchaczy i ich uczestnictwo w życiu szkoły;  

4) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy  

z uczniem/słuchaczem w każdym prowadzonym wariancie kształcenia;  

5) dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów/słuchaczy;  

6) udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych 

działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy 

funkcjonowania ucznia/słuchacza;  

7) udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy 

psychologicznopedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach 

organizowanych przez wychowawcę;  

8) uzupełnianie karty dostosowań wymagań edukacyjnych prowadzonych przez 

wychowawcę w obszarze dostosowania treści przedmiotowych;  

9) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia/słuchacza;  

10) indywidualizowanie pracy z uczniem/słuchaczem na obowiązkowych i dodatkowych 

zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia/słuchacza;  

11) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych;   

12) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania  

i ujednolicenia oddziaływań na ucznia/słuchacza oraz wymiany doświadczeń  

i komunikowania postępów ucznia/słuchacza;  

13) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia/słuchacza  

w sferze emocjonalnej i behawioralnej;  

14) udzielanie doraźnej pomocy uczniom/słuchaczom w sytuacjach kryzysowych  

z wykorzystaniem zasobów ucznia/słuchacza, jego rodziny, otoczenia społecznego  

i instytucji pomocowych;  

15) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;  

16) stosowanie oceniania wspierającego ucznia/słuchacza z zachowaniem przede 

wszystkim charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych 

form oceniania informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy:  

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia/słuchacza,  

b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony 

ucznia/słuchacza, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane 

umiejętności, 

c) przekazanie uczniowi/słuchaczowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić 

pracę 

d) wskazanie uczniowi/słuchaczowi sposobu w jaki powinien pracować dalej.  

 

§ 60. 1. Szkoła poprzez udział w przedsięwzięciach, projektach i programach kierowanych do 

szkół organizuje dla uczniów/słuchaczy dodatkowe zajęcia rozwijające ich kompetencje 

kluczowe, umiejętności interpersonalne oraz umiejętności zawodowe. Organizuje również 

dodatkowe staże i praktyki zawodowe u pracodawców krajowych i zagranicznych.  
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 2. Udział w takich zajęciach jest dobrowolny a zasady uczestnictwa są określone 

każdorazowo w założeniach projektów czy programów, w których uczeń/słuchacz może 

wziąć udział.  

 

§ 61.1  Do zadań pedagoga szkolnego w szczególności należy:  

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia;  

2) określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom odpowiednio do rozpoznanych 

potrzeb;  

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli;  

4) podejmowanie działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej dla 

uczniów wybitnie zdolnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;  

5) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego i profilaktycznego w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców  

i nauczycieli.  

2. Pedagog szkolny realizuje swoje zadania w ścisłym współdziałaniu  

z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami, a także ze statutowymi organami szkoły oraz 

samorządem i instytucjami pozaszkolnymi oraz pozarządowymi.  

3. Pozostałe obowiązki pedagoga wynikają z opracowanego przez dyrektora szkoły 

przydziału czynności.  

4. W zakresie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w szkole pedagog szkolny zobowiązany jest do:  

1) prowadzenia badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, 

w tym diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych, a także wspierania mocnych stron uczniów,  

2) minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom 

zachowania oraz realizacji różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów,  

3) prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej.  

 

§ 62.1.  Do zadań socjoterapeuty szkolnego w szczególności należy:  

1) udzielanie pomocy w formie poradnictwa, konsultacji, zajęć indywidualnych  

i grupowych, 

2) wspomaganie młodzieży w rozwoju i funkcjonowaniu społecznym, 

3) prowadzenie zajęć psychokorekcyjnych, ukierunkowanych na eliminowanie lub na 

zmniejszanie poziomu zaburzeń zachowania u młodzieży, 

4) pomoc w pokonywaniu trudności przez uczniów mających problemy osobiste, szkolne 

i życiowe, 

5) organizowanie podczas spotkań takich sytuacji społecznych, które sprzyjać będą 

odreagowaniu napięć emocjonalnych i posłużą uczeniu się nowych umiejętności 

psychologicznych, 

6) pomoc w lepszym funkcjonowaniu społecznym młodzieży (np. uczenie rozpoznawania 

emocji i wyrażania ich stosownie do sytuacji, poznawanie mechanizmów uzależnień, 

uczenie współdziałania i współpracy w grupie), 

7) stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu i własnego 

zainteresowania dla każdego ucznia i jego rodzica, którzy potrzebują porady, 

konsultacji z socjoterapeutą. 

 

 



 

20 
 

§ 63.1.  Do zadań psychologa szkolnego w szczególności należy:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 

oraz wspierania mocnych stron uczniów;  

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;  

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;  

4) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;  

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;  

6) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;  

7) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej zarówno uczniom, rodzicom, jak i nauczycielom; udzielanie pomocy 

psychologicznopedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;  

8) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  

i młodzieży;  

9) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców  

i wychowawców  

10) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych;  

11) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad  

w zakresie wychowania.  

12) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym   

się w trudnej sytuacji życiowej;  

13) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

14) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego  

i profilaktyki;  

 

§ 64. 1. Zadaniem pracowników pełniących administracyjną, finansową i gospodarczą 

obsługę szkoły jest zapewnienie szkole warunków do realizacji jej zadań statutowych.  

2. Zakresy zadań i obowiązków tych pracowników określa dyrektor.  

 

Rozdział 8.  

Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, 

niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym.  

  

 § 65.1.   W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie 

poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczanie 

specjalne prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych na każdym etapie 

edukacyjnym.   

 

§ 66. 1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem 

społecznym:  

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;  

2) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości  sprzęt specjalistyczny i środki 

dydaktyczne;  
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3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;  

4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach i możliwości 

organizacyjnych szkoły;  

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

6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym;  

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

naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.  

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

kształcenia specjalnego, a w przypadku zawieszenia zajęć z powodów epidemicznych  

z uwzględnieniem możliwości ich realizacji w formie zdalnej. 

 

 § 67.1. Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, 

niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym znajduje się 

w odpowiednim statucie danej szkoły. 

 

Rozdział 9. 

 Nauczanie indywidualne. 

  

§ 68. 1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 

szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.  

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor, a zasady jego organizacji określa 

odpowiedni statut danej szkoły.  

3. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu na 

zasadach określonych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania (WZO).    

 

§ 69. Zasady realizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia określa System pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz wspierania uczniów z orzeczeniami w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze.  

  

  

Rozdział 10. 

 Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki.  
 

 § 70.1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego 

programu nauki zgodnie z rozporządzeniem. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać 

się:  

1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich 

przedmiotów;  

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

roku/semestru.  

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

szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.  

3. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po 

upływie, co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po 

śródrocznej klasyfikacji.  



 

22 
 

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

zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.  

5. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program 

nauczania  z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany 

w czasie całego roku szkolnego.  

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

1) uczeń - z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów);  

2) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia;  

3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy 

wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).  

7. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy klasy, który dołącza 

do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach 

ucznia.  

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

program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.  

9. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel 

prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca 

metodyczny, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.  

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

Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

11. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku 

pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej.  

12. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku 

szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest 

pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.  

13. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.  

14. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – 

opiekuna  i ustala zakres jego obowiązków. 

15. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej 

klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia 

w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.  

16. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:  
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1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji 

indywidualnych;  

2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału 

obowiązującego wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na 

ocenę, co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach 

indywidualnych  z nauczycielem.  

17. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 

godziny, co dwa tygodnie.  

18. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.  

19. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, 

przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.  

20. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego 

egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę, co najmniej bardzo dobrą.  

21. Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia.  

22. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.  

23. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok 

nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. 

Informację  o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy 

odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.  

 

 

Rozdział 11.  

Prawa oraz obowiązki uczniów.  

§ 71. 1. Uczeń ma prawo do: 

1) podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym; 

2) informacji o działalności Centrum; 

3) rozwijania zainteresowań i zdolności; 

4) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia; 

5) opieki wychowawczej oraz higienicznych warunków pobytu i nauki w Centrum; 

6) zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy 

fizycznej bądź psychicznej; 

7) obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce; 

8) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

9) korzystania z pomocy dydaktycznych i zasobów biblioteki; 

10) aktywnego uczestniczenia w życiu Centrum; 

11) korzystania ze wsparcia doradcy zawodowego w zakresie podejmowania decyzji 

edukacyjno – zawodowych; 
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12) pomocy ze strony nauczycieli w przygotowaniu do konkursów i olimpiad;  

13) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

14) składania skarg i zażaleń na nauczycieli w przypadkach naruszenia przez nich praw 

ucznia; 

15) poszanowania światopoglądu, wyznania oraz wolności sumienia;  

16) informacji na temat programów nauczania, wymagań edukacyjnych, kryteriach 

oceniania. 

2. W przypadku naruszania praw uczeń może odwołać się do: nauczyciela wychowawcy, 

Rzecznika Praw Ucznia, dyrektora szkoły. 

 

§ 71. Uczeń ma obowiązek: 

1) zgodnego z ogólnie przyjętymi normami zachowania na terenie szkoły i przestrzegania 

wewnętrznego prawa obowiązującego w Centrum;  

2) okazywania szacunku wobec nauczycieli i innych pracowników Centrum;  

3) godnego reprezentowania Centrum w szkole i poza nią;  

4) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach;  

5) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach oraz w życiu Centrum;  

6) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników Centrum;  

7) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Centrum;  

8) przestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych, które powinny być podczas zajęć wyłączone i schowane, lub odłożone 

we wskazane przez nauczyciela miejsce, a ich użycie może nastąpić jedynie za jego 

zgodą;  

9) przestrzegania zakazu dotyczącego utrwalania i transmitowania wizerunku i głosu 

osób prowadzących i uczestniczących w zajęciach, co traktowane jest jako naruszenie 

dóbr osobistych;  

10) przestrzegania na terenie szkoły zakazu palenia papierosów, w tym e-papierosów;  

11) przestrzegania na terenie szkoły zakazu posiadania, zażywania i rozprowadzania 

narkotyków i innych środków odurzających oraz alkoholu;  

12) dbania o schludny, zgodny z ogólnie przyjętymi normami wygląd – bezwzględnie 

wyklucza się ze stroju uczniowskiego elementy wyzywające lub stygmatyzujące. 

13) przestrzegać zakazu korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

elektronicznych w czasie trwania zajęć edukacyjnych: 

a) w czasie zajęć edukacyjnych telefon komórkowy oraz inne urządzenia elektroniczne 

będące w posiadaniu uczniów powinny być wyłączone i schowane w plecaku lub 

wyznaczonym przez nauczyciela do tego miejscu; 

b) telefon komórkowy może być używany podczas zajęć lekcyjnych do celów 

edukacyjnych, za pozwoleniem nauczyciela; 

c) nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu lub innego urządzenia jest możliwe 

jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej; 

d) w przypadku niedostosowania się do ww. zasad nauczyciel ma prawo zatrzymać 

urządzenie i przekazać je do Dyrektora Szkoły (sekretariatu Szkoły); 

e) w przypadku, o którym mowa w pkt. d, prawo do odbioru telefonu lub innego 

urządzenia zatrzymanego przez nauczyciela, mają osobiście rodzice/opiekunowie 

prawni ucznia albo uczeń pełnoletni, któremu zatrzymano telefon lub inny sprzęt,  

o którym mowa w pkt. d; 

f) za zgubione, skradzione lub zniszczone na jej terenie urządzenia, o których mowa  

w pkt. a, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 



 

25 
 

 

§ 72. Usprawiedliwianie nieobecności: 

1) Uczeń ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie do wychowawcy w ciągu 5 dni od 

dnia powrotu do szkoły po chorobie. 

2) Tryb usprawiedliwiania nieobecności ustala wychowawca w porozumieniu z rodzicami.  

3) Usprawiedliwienie godzin nieobecnych powinno nosić formę pisemną (wersja 

papierowa lub elektroniczna, np. w dzienniku elektronicznym) przedłożoną 

wychowawcy klasy.  

4) Usprawiedliwienie godzin nieobecnych podlega ocenie wychowawcy i nie odbywa się 

automatycznie.  

5) Usprawiedliwienie godzin nieobecnych może wynikać wyłącznie z konkretnych 

powodów, tj. choroba ucznia, pilne sprawy rodzinne, uzasadnione przyczyny losowe.  

6) Po opuszczeniu przez ucznia ponad 16 godzin z przyczyn nieusprawiedliwionych lub 

ponad 40 z przyczyn usprawiedliwionych wychowawca klasy informuje o tym fakcie 

wicedyrektora ds. wychowawczych.  

7) Informacja o długotrwałej nieobecności (powyżej 2 tygodni) powinna być niezwłocznie 

zgłoszona wychowawcy klasy.  

8) Dyrektor, po analizie opinii Komisji Opiekuńczo - Wychowawczej oraz 

przeprowadzonej z uczniem rozmowie, decyduje o wymierzeniu kary przewidzianej 

regulaminem (do usunięcia ze szkoły włącznie).  

9) Wyjście ucznia ze szkoły bez wcześniejszego powiadomienia wychowawcy lub 

dyrektora traktowane jest jako samowolne opuszczenie zajęć szkolnych i nie podlega 

usprawiedliwieniu. 

10) Zwolnienie na uroczystości pozaszkolne, imprezy sportowe i konkursy pozaszkolne 

traktowane są jako obecności ucznia i zaznaczane w dzienniku lekcyjnym przez wpis 

„zwolniony”. 

11) Zwolnienie ucznia w związku z jego udziałem w olimpiadach, konkursach, 

konferencjach i innych formach aktywności związanych z działalnością szkoły, 

nauczyciel odnotowuje w dzienniku jako „zwolniony”. 

12) Uczniowie pełnoletni mają prawo osobiście usprawiedliwiać godziny nieobecne 

przestrzegając określonych powyżej zasad. 

 

§ 73. 1. Uczeń może otrzymać nagrodę za: 

1) dobre wyniki w nauce; 

2) szczególnie wyróżniające się zachowanie; 

3) osiągnięcia w konkursach; 

4) wysoką frekwencję; 

5) działalność na rzecz Centrum i środowiska. 

2. Ustala się rodzaje nagród: 

1) pochwała nauczyciela wychowawcy; 

2) pochwała dyrektora Centrum; 

3) dyplom uznania; 

4) nagroda rzeczowa. 

 

§ 74. Uczeń może otrzymać karę za: 

1) nieprzestrzeganie obowiązków; 

2) nieprzestrzeganie zapisów statutu oraz regulaminów Centrum; 
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3) posiadanie, używanie i rozprowadzanie na terenie placówki narkotyków lub innych 

środków odurzających; 

4) przebywanie na terenie Centrum pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych 

środków odurzających; 

5) nagminne utrudnianie prowadzenia zajęć; 

6) zastraszanie, wymuszanie, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej; 

7) kradzież mienia na terenie Centrum; 

8) zachowania zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Centrum; 

9) wulgarne  zachowanie,  użycie  siły  wobec  nauczyciela,  pracownika, kolegi/ 

koleżanki oraz inne przewinienia uchybiające ogólnie przyjętym normom współżycia  

w grupie. 

 

§ 75. Ustala się rodzaje kar: 

1) ustne upomnienie nauczyciela wychowawcy; 

2) pisemna nagana nauczyciela wychowawcy; 

3) ustne upomnienie dyrektora,  

4)  pisemna nagana dyrektora szkoły; 

5)  skreślenie z listy uczniów. 

 

§ 76. 1. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę. 

2. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 

 

§ 77.1. W przypadku otrzymania kary, uczeń ma prawo w ciągu 7 dni odwołać się do:  

1) dyrektora placówki, gdy kara została udzielona przez nauczyciela wychowawcę;  

2) organu nadzoru pedagogicznego, gdy kara została udzielona przez dyrektora Centrum. 

 

§ 78.1. Skreślenie z listy uczniów:  

2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów, jeżeli w sposób rażący naruszył 

postanowienia zawarte w statucie i regulaminach oraz przyjęte normy współżycia 

obowiązujących w Centrum. 

3. Skreślenie z listy uczniów następuje w formie decyzji administracyjnej, na podstawie 

uchwały  rady  pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego  

w szczególności w przypadku:  

1) narażania zdrowia lub życia innych osób, działania na szkodę innych;  

2) naruszenia nietykalności osobistej i godności innych osób;  

3) zażywania, posiadania, rozprowadzania i zachęcania do zażywania narkotyków  

i innych środków odurzających;  

4) powtarzającego się nieprzestrzegania zakazu posiadania, spożywania  

i rozprowadzania alkoholu lub palenia papierosów, w tym e-papierosów, na terenie 

szkoły;  

5) częstego opuszczania zajęć bez usprawiedliwienia;  

6) rażącego łamania obowiązków ucznia, za które otrzymał inne kary przewidziane  

w statucie, lecz nie spowodowało to zmiany jego postawy;  

7) opuszczenia ponad 50% godzin lekcyjnych z przyczyn nieusprawiedliwionych  

z każdego przedmiotu i nieuzyskania pozytywnej oceny;  

8) naruszenia przyjętych norm współżycia w grupie, po wcześniejszym zastosowaniu 

gradacji kar;  

9) umyślnego uszkodzenia lub kradzieży mienia Centrum;  

10) rażącego naruszenia postanowień Statutu, bez zastosowania gradacji kar.  
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§ 79.1. Wniosek o skreślenie z listy uczniów, skierowany do rady pedagogicznej, może zgłosić 

wychowawca klasy, inny nauczyciel Centrum lub wicedyrektor po wyczerpaniu wszystkich 

możliwości wychowawczego oddziaływania.  

 

§ 80.1. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów należy bezzwłocznie doręczyć na piśmie:  

1) uczniowi pełnoletniemu, informując jednocześnie jego rodziców/opiekunów,  

2) rodzicom/opiekunom, w przypadku ucznia niepełnoletniego.  

    

§ 81.1. Od decyzji w sprawie skreślenia z listy uczniów przysługuje uczniowi prawo odwołania 

w formie pisemnej do Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem dyrektora Centrum.  

 

Rozdział 12.  

Tryb składania skarg i wniosków. 

§ 82.1. Uczeń/rodzic/opiekun prawny ma prawo złożyć:  

1) skargę/wniosek do wychowawcy, pedagoga;  

2) skargę/wniosek do dyrektora Centrum.  

2. Skarga/wniosek wnoszona do dyrektora Centrum powinna mieć formę pisemną.  

 

§ 83. 1. Dyrektor Centrum rozpatruje skargę/wniosek w ciągu 7 dni od dnia złożenia.  

2.Od decyzji dyrektora Centrum przysługuje uczniowi odwołanie do rady pedagogicznej  

w terminie 7 dni od jej otrzymania.  

3.Rada pedagogiczna rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni od daty jego złożenia.  

4.Od decyzji rady pedagogicznej uczniowi lub jego rodzicom przysługuje w terminie 14 dni 

odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.  

5.Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna. 

 

 

Rozdział 13. 

Bezpieczeństwo uczniów i pracowników. 

§ 84. 1. Centrum prowadzi działalność profilaktyczną z zakresu promocji i ochrony zdrowia 

oraz bezpieczeństwa, m. in. w formie wykładów, pogadanek, instruktaży, szkoleń  

i ćwiczeń praktycznych, zmierzających do przybliżenia, utrwalenia i praktycznego 

zastosowania zasad bezpieczeństwa.  

2. Nowo przyjęci uczniowie zapoznawani są z przepisami bhp i ppoż. obowiązującymi na 

terenie Centrum, regulaminami pracowni oraz procedurami postępowania w sytuacjach 

zagrożenia, nagłych wypadkach oraz zasadami ewakuacji.  

3. Pracownicy Centrum odbywają regularne szkolenia dotyczące przepisów bhp i ppoż.  

 

§ 85. 1. Za wykonanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas zajęć, 

przerw międzylekcyjnych i zorganizowanych wyjść odpowiadają:  

1) w czasie zajęć lekcyjnych – nauczyciel prowadzący zajęcia;  

2) w czasie przerw między zajęciami - nauczyciel dyżurujący, inni pracownicy Centrum;  

3) w czasie zbiorowych i zorganizowanych zajęć poza siedzibą Centrum - nauczyciel  

i ustalony opiekun.  
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2. Przed lekcjami oraz w czasie przerw międzylekcyjnych wyznaczeni nauczyciele oraz 

opiekunowie pełnią dyżury według opracowanego harmonogramu. Nieobecnego 

nauczyciela zastępuje na zajęciach i na dyżurze międzylekcyjnym inny nauczyciel 

wyznaczony przez dyrektora Centrum.  

3. Za uczniów przebywających poza terenem Centrum w czasie zajęć, szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności.  

 

 

Rozdział 14. 

 Biblioteka Centrum. 

§ 86.1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktyczno - wychowawczych oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. 

2. Zadania biblioteki szkolnej polegają na: 

1) gromadzeniu i udostępnianiu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów 

ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych; 

2) tworzeniu warunków do posługiwania się technologiami informacyjno – 

komunikacyjnymi; 

3) rozbudzaniu i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań uczniów; 

4) wyrabianiu i pogłębianiu uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

5) organizowaniu działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;  

6) przeprowadzaniu inwentaryzacji księgozbioru biblioteki Centrum. 

 

§ 87. 1. Określa się organizację biblioteki Centrum: 

1) z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracji 

Centrum; 

2) biblioteka udostępnia swe zbiory w ciągu roku; 

3) każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki; 

4) korzystanie z biblioteki jest bezpłatne; 

5) czytelnik odpowiada materialnie za zniszczone lub uszkodzone przez siebie książki; 

6) do 20 czerwca każdego roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki 

muszą być zwrócone; 

7) czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko; 

8) czytelnik zobowiązany jest do odkupienia zagubionej lub zniszczonej książki, jeśli 

odkupienie nie jest możliwe, musi dostarczyć inną książkę wskazaną przez 

nauczyciela-bibliotekarza; 

9) słuchacze zapisywani są do biblioteki z początkiem każdego roku szkolnego na 

podstawie list słuchaczy, zaś nauczyciele i pracownicy administracyjni - indywidualnie. 

2. W bibliotece zatrudnieni są nauczyciele - bibliotekarze zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i według potrzeb. 

§ 88. Określa się zasady współpracy biblioteki szkolnej z:  

1) uczniami poprzez:  

a) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych,  

b) pogłębianie i wyrabianie nawyku czytania i samokształcenia,  

c) propagowanie dziedzictwa kultury regionalnej i narodowej; 

2) nauczycielami poprzez:  

a) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktycznym i wychowawczym,  
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b) informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,  

c) uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych,  

d) doskonalenie zawodowe nauczycieli;  

3) innymi bibliotekami poprzez:  

a) współdziałanie w realizacji różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa  

(konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze itp.),  

b) promowanie miejskich imprez kulturalnych dla uczniów,  

c) wymiana wiedzy i doświadczeń.  

 

 

Rozdział 15.   

Organizacja praktycznej nauki zawodu. 

 

§ 89.1.  Praktyczna nauka zawodu organizowana jest przez szkołę w formie zajęć 

praktycznych, a w technikum, branżowej szkole I stopnia i szkole policealnej, także  

w formie praktyk zawodowych zgodnie z ramowym planem nauczania dla danego 

zawodu.  

 

§ 90.1. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia 

zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.  

2. Szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu określają odrębne przepisy.  

 

§ 91. W Centrum zadania z zakresu organizacji praktyk zawodowych wykonuje wicedyrektor 

ds. kształcenia zawodowego.  

 

§ 92. Zadania wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego:  

1) organizowanie i kontrola praktyk zawodowych na terenie zakładów pracy oraz innych 

instytucji, w których uczniowie realizują program praktyk;  

2) przygotowywanie na każdy rok szkolny harmonogramu zajęć praktycznych i praktyk 

szkolnych;  

3) omawianie na pierwszych zebraniach z rodzicami w klasach zasad i procedur 

odbywania praktyk zawodowych przez uczniów;  

4) przedstawianie uczniom wszystkich klas objętych programem praktyk w danym roku 

szkolnym zasad i procedur odbywania praktyk zawodowych oraz programu praktyk;  

5) ustalanie z zakładami pracy miejsc odbywania praktyk;  

6) sporządzanie umów o praktyczną naukę zawodu i praktykę zawodową;  

7) sprawowanie nadzoru nad realizacją programu praktyk;  

8) współpracowanie z radą pedagogiczną w zakresie szkolenia praktycznego;  

9) sporządzanie dokumentacji dotyczącej ocen z praktyk zawodowych oraz zajęć 

praktycznych;  

10) reprezentowanie szkoły w kontaktach z pracodawcami;  

11) po zakończeniu praktyk zawodowych przez uczniów dokonywanie ich ewaluacji  

i wypracowanie wniosków służących do podnoszenia jakości kształcenia praktycznego;  

12) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych oraz zleconych 

przez dyrektora szkoły. 

  

§ 93.1. Uczeń we własnym zakresie dokonuje wyboru zakładu pracy, w którym zamierza 

odbyć praktykę lub korzysta z pomocy kierownika szkolenia praktycznego.  
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3. Po ustaleniu miejsca praktyk, uczeń musi otrzymać pisemną zgodę na Karcie 

informacyjnej od dyrektora przedsiębiorstwa, lub wyznaczoną przez niego osobę, na 

realizację praktyk zawodowych we wskazanej instytucji.  

4. Kartę informacyjną uczeń jest zobowiązany dostarczyć do kierownika/wicedyrektora ds. 

szkolenia praktycznego co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki.  

5. Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego, po stwierdzeniu możliwości zrealizowania 

programu praktyki u danego pracodawcy, sporządza umowę o praktyczną naukę zawodu 

w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz dołącza program nauczania dla danego 

zawodu.  

6. Po podpisaniu umowy przez każdą ze stron, uczeń skierowany jest na praktykę 

zawodową, a w ciągu 2 tygodni od jej zakończenia zobowiązany jest do dostarczenia 

kierownikowi szkolenia praktycznego Karty przebiegu praktyk zawodowych, która 

powinna zawierać informacje dotyczące terminu i przebiegu praktyki zawodowej oraz 

ocenę jakości pracy praktykanta, którą wystawia opiekun praktyk.  

7. Na podstawie oceny wystawionej z przebiegu praktyki zawodowej przez pracodawcę 

wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego dokonuje wpisu do dziennika.  

8. Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego po zakończeniu praktyk zawodowych przez 

uczniów zobowiązany jest do dokonania ewaluacji praktyk i wypracowania wniosków 

służących do podnoszenia jakości kształcenia praktycznego.  

 

Rozdział 16.  

Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

 

§ 94 

Przepisy ogólne 

1. Ocenianiu podlegają: 

 

1.1  osiągnięcia edukacyjne ucznia:                                                                                                      

a) umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się;  

b) systematyczność  pracy ucznia;  

c) samodzielne prace twórcze ucznia, projekty, prace pisemne, sprawdziany;  

d) zaangażowanie i kreatywność  ucznia;  

e) umiejętność  prezentowania wiedzy;  

f) umiejętność  współpracy w grupie.  

1.2 zachowanie ucznia.  

 

2.  Ocenianie osiągnięć  edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu wiedzy i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  

w stosunku do: wymagań  wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego 

oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania.  

 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie 

Szkoły.  
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http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
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http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
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http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6


 

31 
 

4.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu  

oraz o postępach w tym zakresie;  

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;  

c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;  

d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  

e) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce  

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;  

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.  

 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:   

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych ocen bieżących śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;  

c) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

według skali i formach przyjętych w Centrum Kształcenia Zawodowego                                          

i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze; 

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;  

e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

f) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

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

 

6.  Ocenianie wewnątrzszkolne z przedmiotów religia i etyka regulują odrębne przepisy.  

 

7. Nauczyciel na bieżąco prowadzi dokumentację wyników i postępów ucznia w nauce oraz 

zachowania w dzienniku zajęć edukacyjnych, dzienniku elektronicznym oraz arkuszach 

ocen. 

 

 

§ 95 

Formułowanie wymagań edukacyjnych i jawność oceniania 

 

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

 

2. Uczniowie oraz ich rodzice/opiekunowie prawni mają prawo dostępu do ocen  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  edukacyjnych oraz innych informacji poprzez 

funkcjonujący  w szkole elektroniczny dziennik lekcyjny (zgodnie z Regulaminem 

funkcjonowania dziennika elektronicznego).  
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http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
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http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
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http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A329
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3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców/opiekunów prawnych o: 

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

 

4. Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów klas pierwszych są informowani przez 

nauczyciela wychowawcę na pierwszym zebraniu o dokumentach szkolnych. Wszystkie 

obowiązujące w szkole dokumenty są dostępne na oficjalnej stronie internetowej szkoły. 

 

5. Wychowawcy klas I, na początku roku szkolnego, wyjaśniają uczniom zasady 

funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole, rozdają uczniom loginy i hasła do 

kont, wskazują gdzie i jak można uzyskać pomoc w obsłudze dziennika elektronicznego. 

Takie same informacje wychowawca przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym uczniów. 

 

6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców/opiekunów prawnych o:  

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających  

z realizowanego przez siebie programu nauczania;  

b) sposobach sprawdzania poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

c) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;  

d) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;  

e) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania.  

 

7. Wymagania edukacyjne, opracowane w oparciu o obowiązującą podstawę programową, 

zawierają zakres wiedzy i umiejętności z danych zajęć edukacyjnych, jaki powinien 

opanować uczeń. 

 

8. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych są zobowiązani do sporządzania 

Przedmiotowych Zasad Oceniania, które szczegółowo opisują sposoby oceniania 

uczniów na danych zajęciach edukacyjnych.   

 

9. Przedmiotowe Zasady Oceniania stanowią integralną część Statutu Szkoły.  

 

10. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

sformułowane są w przedmiotowych zasadach oceniania (PZO), opracowanych przez 

nauczycieli na podstawie oceniania wewnątrzszkolnego, z uwzględnieniem specyfiki zajęć 

edukacyjnych i z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 6. 

 

11. Zespół nauczycieli danego przedmiotu tworzy zasady oceniania przedmiotowego, które 

zawierają: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych; 

b) wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających  

z realizowanego programu nauczania; 
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c) warunki i tryb poprawy ocen; 

d) sposób informowania uczniów i rodziców/opiekunów prawnych o efektach procesu 

oceniania; 

e) ewentualnie inne elementy, które nie są sprzeczne z przyjętymi zasadami oceniania 

wewnątrzszkolnego, a wspomagają jego cele (w tym związane z indywidualizacją 

procesu oceniania). 

 
12. Przedmiotowe zasady oceniania zostają przyjęte po konsultacji ze wszystkimi 

nauczycielami danego przedmiotu oraz zaakceptowaniu przez Dyrektora Szkoły. 

 

13. W ciągu roku szkolnego wymagania edukacyjne i przedmiotowe zasady oceniania są 

dostępne u nauczyciela przedmiotu i na stronie internetowej szkoły. 

 

14. W przypadku, gdy jedne zajęcia edukacyjne prowadzi dwóch lub więcej nauczycieli, ocena 

śródroczna i roczna z tych zajęć edukacyjnych ustalana jest wspólnie przez tych 

nauczycieli. 

 

15. Rodzice/opiekunowie prawni, informowani są o postępach uczniów w nauce i zachowaniu 

podczas zebrań szkolnych, odbywających się według harmonogramu pracy szkoły. 

Harmonogram ustalany jest przez Radę Pedagogiczną na początku każdego roku 

szkolnego i podawany do wiadomości rodzicom na pierwszym zebraniu.  

 

16. Na 3 tygodnie przed planowanym posiedzeniem rady klasyfikacyjnej nauczyciele 

wystawiają  w dzienniku elektronicznym przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne  

z poszczególnych zajęć  edukacyjnych (w tym z praktycznej nauki zawodu oraz dla ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), wychowawca 

przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania (w tym dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).  

 

17. Jeśli zajęcia edukacyjne kończą się w pierwszym semestrze - na 3 tygodnie przed 

planowanym posiedzeniem rady klasyfikacyjnej śródrocznej.  

 

18. W tygodniu poprzedzającym zakończenie semestru nauczyciele wystawiają w dzienniku 

elektronicznym śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć  

edukacyjnych (w tym z praktycznej nauki zawodu oraz dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), wychowawca  ocenę klasyfikacyjną 

zachowania (w tym dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego).  

 

19. Procedura informowania uczniów i rodziców/opiekunów prawnych:  

a) nauczyciel na pierwszej lekcji danego przedmiotu nauczania odczytuje i omawia 

wymagania edukacyjne;  

b) stosownym wpisem w dzienniku elektronicznym nauczyciel dokumentuje 

zapoznanie uczniów  z wymaganiami edukacyjnymi;  

c) wychowawca we wrześniu na godzinie wychowawczej zapoznaje uczniów  

z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania i fakt ten dokumentuje stosownym wpisem 

w dzienniku elektronicznym;  

d) wychowawca na pierwszym zebraniu zapoznaje rodziców/opiekunów prawnych  

z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania oraz z wybranymi przedmiotowymi 
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zasadami oceniania przekazanymi mu przez Dyrektora Szkoły lub nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów;  

e) rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie uczestniczą w spotkaniach  

z wychowawcą klasy oraz nie kontaktują się  z nauczycielami prowadzącymi 

poszczególne zajęcia edukacyjne, nie mogą powoływać  się na brak informacji  

o postępach dziecka w nauce.   

 

 

§ 96 

Ocenianie  osiągnięć edukacyjnych ucznia 

 

1. W trakcie nauki w szkole uczeń  otrzymuje oceny: 

1.1  bieżące; 

1.2  klasyfikacyjne: 

a) śródroczne - na koniec pierwszego semestru; 

b) roczne - na zakończenie roku szkolnego; 

c)  końcowe - są to oceny na zakończenie cyklu nauczania w Szkole. Oceny 

końcowe są równoważne ocenom rocznym w ostatnim roku kształcenia z danych 

zajęć edukacyjnych lub ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub 

sprawdzającego w ostatnim roku kształcenia z danych zajęć edukacyjnych oraz 

na podstawie wyników olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania oceny 

celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie 

programowo najwyższej. 

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w oddziałach. 

 

3. Oceny są informacją dla rodziców/opiekunów prawnych, wychowawców klas, Dyrektora 

Szkoły i innych organów nadzoru pedagogicznego o: 

a) efektywności procesu nauczania i uczenia się; 

b) wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem;  

c) postępach uczniów. 

 

4. Ocenianie obejmuje wiadomości i umiejętności określone podstawą programową.  

Oceny bieżące, śródroczne i roczne są wyrażone w następującej skali:  

a) stopień celujący, wyrażony symbolem cyfrowym „6”;  

b) stopień bardzo dobry, wyrażony symbolem cyfrowym „5”;  

c) stopień dobry, wyrażony symbolem cyfrowym „4”;  

d) stopień dostateczny, wyrażony symbolem cyfrowym „3”; 

e) stopień dopuszczający, wyrażony symbolem cyfrowym „2”;  

f) stopień niedostateczny, wyrażony symbolem cyfrowym „1”.  

 

5. Każda forma sprawdzenia wiadomości i umiejętności obejmuje pełną skalę.  

 

6. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie określonych w ust. 4 ocen z plusem 

(„+”) lub minusem („—”), przy czym znak „+” oznacza, że edukacyjne osiągnięcia ucznia 

są wyższe niż wymagania na daną ocenę, a znak „—”oznacza, że edukacyjne osiągnięcia 

są minimalnie niższe od wymagań na daną ocenę szkolną. 
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7. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się możliwość stosowania skali procentowej  

i punktowej. Szczegółowe zasady określają Przedmiotowe Zasady Oceniania. 

 

8. Przyjmuje się następującą skalę ocen śródrocznych i rocznych z zachowania: wzorowe, 

bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.  

 

9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną  

z zachowania. 

 

10. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę,  

do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

 

11. Uczeń przyjęty do Szkoły w trakcie etapu edukacyjnego na podstawie decyzji Dyrektora 

Szkoły, uzyskuje zaliczenie określonej części programu z poszczególnych przedmiotów 

na podstawie arkusza ocen. 

 

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

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń wykonuje poprawnie,  

co i w jaki sposób może poprawić oraz w jaki sposób powinien dalej się uczyć. 

 

13. Ocenianie bieżące postępów ucznia odbywa się poprzez stosowanie następujących form 

sprawdzenia wiedzy i umiejętności:  

a) praca klasowa, będąca pisemną formą sprawdzenia wiadomości i umiejętności, która 

zapowiadana jest z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem oraz wpisywana  

do dziennika elektronicznego, trwa do 90 minut i której wynik ogłaszany jest najpóźniej  

w terminie 2 tygodni od dnia przeprowadzenia, sprawdzian, będący pisemną formą 

sprawdzenia wiadomości i umiejętności, która może mieć formę opisową lub testową, 

zapowiadana jest z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem oraz wpisywana  

do dziennika elektronicznego, trwa do 45 minut i której wynik ogłaszany jest najpóźniej 

w terminie 2 tygodni od dnia przeprowadzenia (wliczając w to dni wolne od zajęć 

lekcyjnych, nie wliczając usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela); 

b) kartkówka, będąca pisemną formą sprawdzenia wiadomości i umiejętności, która nie 

musi być zapowiadana oraz wpisywana do dziennika elektronicznego, obejmuje 

zakresu materiału zrealizowany podczas ostatnich trzech godzin lekcyjnych z danego 

przedmiotu, trwa do 15 minut i której wynik ogłaszanej jest najpóźniej w ciągu tygodnia 

od dnia przeprowadzenia;  

c) odpowiedzi ustne, przy czym nauczyciel może sprawdzać w tej formie bez uprzedniej 

zapowiedzi materiał realizowany w toku trzech ostatnich jednostek tematycznych; 

d) test etapowy przeprowadzony w ramach kontroli efektów kształcenia;  

e) maturę próbną traktowaną jako praca klasowa;  

f) próbne egzaminy traktowane jako sprawdzian;  

g) samodzielną pracę pisemną wykonaną w czasie trwania lekcji;  

h) samodzielną pracę pisemną lub pracę praktyczną wykonaną w domu;  

i) aktywność w czasie lekcji;  

j) wyniki uzyskane w konkursach, olimpiadach, przeglądach itp.;  

k) osiągnięcia w zajęciach pozalekcyjnych (np. sporcie);  
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l) prace manualne wykonane w trakcie zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych, 

ćwiczeń;  

m) inne dokonania określone w przedmiotowych zasadach oceniania;  

n) testy diagnozujące przeprowadzane w klasach pierwszych są oceniane, ale oceny 

nie są wpisywane do dzienników i nie mają wpływu na oceny śródroczne.  

 

14. W przypadku niedotrzymania terminu oddania sprawdzonych prac z przyczyn 

nieusprawiedliwionych, bądź zagubienia prac nauczyciel wystawia ocenę ‘bardzo dobry’ 

wszystkim uczniom, którzy pisali daną pracę. 

 

15. W ciągu tygodnia nie mogą być więcej niż trzy jedno- lub dwugodzinne prace pisemne, 

nie więcej niż jedna dziennie. 

 

16. Prace klasowe i sprawdziany są zapowiadane i wpisywane do dziennika elektronicznego 

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin uprzedzenia nie obowiązuje,  

jeśli termin przeprowadzenia sprawdzianu jest zmieniany na prośbę uczniów.  

 

17.  Nauczyciel obowiązany jest określić zakres treści i wymagania, jakie obowiązywać będą 

uczniów podczas sprawdzianu. 

 

18. Oceny z wychowania fizycznego przekazywane są uczniowi w formie ustnej i wpisywane 

do dziennika elektronicznego. 

 

19. Uczeń korzystający z niedozwolonych środków w czasie sprawdzianów, otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

 

20. Nauczyciel ma obowiązek wpisania do dziennika elektronicznego zapowiedzianej  

pisemnej formy sprawdzenia wiadomości i umiejętności w dniu ogłoszenia terminu jej  

przeprowadzenia.  

a) Wszystkie pisemne formy sprawdzenia wiadomości i umiejętności muszą być  

odnotowane w temacie lekcji, w czasie której zostały przeprowadzone.  

b) Nauczyciel ma prawo przeprowadzić kolejną pisemną formę sprawdzenia wiadomości 

i umiejętności nie wcześniej, niż po dokonaniu czynności oddania uczniom oraz 

omówienia podczas lekcji poprzedniej takiej formy chyba, że poprzednią formą była 

praca klasowa,  a kolejną formą pisemną jest kartkówka obejmująca materiał bieżący.  

c) Wyboru formy sprawdzania wiedzy i umiejętności adekwatnych dla danego przedmiotu 

nauczyciel dokonuje zgodnie z formami przewidzianymi w przedmiotowych zasadach 

oceniania.  

d) Prace pisemne przeprowadza się zgodnie z planem realizacji programu. 

e) Stan wiedzy uczniów sprawdzany jest przez dyrektora szkoły poprzez systemowe 

badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.   

f) Zasady poprawiania ocen przez ucznia regulują przedmiotowe zasady oceniania. 

g) Udział ucznia w próbnych egzaminach zawodowych i maturze jest obowiązkowy. 

h) Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do odpowiedzi ustnej z trzech ostatnich 

lekcji. 

i) Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wpisaniem oceny 

niedostatecznej do dziennika za daną formę sprawdzenia wiadomości i umiejętności. 

j) Uczniowie mają możliwość uzupełniania swojej wiedzy na powszechnie prowadzonych 

konsultacjach. 
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k) Aby określić stan wiedzy i umiejętności ucznia nauczyciel stosuje formy ustne  

i pisemne określone w przedmiotowych zasadach oceniania. Przedmiotowe zasady 

oceniania oparte są  na zasadzie systematycznego dokonywania oceny wiedzy  

i umiejętności ucznia w formach i warunkach zapewniających obiektywność oceny.  

 

21. Ocenianie bieżące powinno być systematyczne, a liczba ocen bieżących proporcjonalna 

do tygodniowej liczby godzin danego przedmiotu, przy zastrzeżeniu, że jeśli dla danych 

zajęć edukacyjnych ustalona ich liczba w tygodniu wynosi: 

a) 1 godzinę - to w ciągu okresu każdy uczeń powinien mieć co najmniej  3 oceny; 

b) 2  godziny - to w ciągu okresu każdy uczeń powinien mieć co najmniej 4 oceny; 

c) 3 godziny - to w ciągu okresu każdy uczeń powinien mieć co najmniej 5 ocen; 

d) 4 godziny - to w ciągu okresu każdy uczeń powinien mieć co najmniej 6 ocen; 

e) Powyżej 5 - to w ciągu okresu każdy uczeń powinien mieć co najmniej 7 ocen. 

  

22. Oceny powinny być wpisywane do dziennika na bieżąco, z informacją, czego one dotyczą. 

 

23. Jeżeli uczeń był nieobecny w terminie pisemnej formy sprawdzenia wiadomości  

i umiejętności, nauczyciel wpisuje w dzienniku elektronicznym oznaczenie „nb”, będące 

skrótem wyrazu „nieobecny”, w danej kolumnie ocen. 

 

24. Jeżeli nieobecność ucznia na zajęciach, podczas których odbyła się zapowiedziana przez 

nauczyciela pisemna forma sprawdzenia wiadomości i umiejętności, nie została 

usprawiedliwiona, uczeń może podejść do zaległej formy tylko jeden raz w terminie 

określonym przez nauczyciela i nie ma prawa poprawy otrzymanej oceny.  

 

25. Uczeń ma obowiązek zaliczyć wszystkie formy sprawdzenia wiadomości  i umiejętności 

przewidziane dla całej klasy lub grupy w wyznaczonym przez nauczyciela terminie i formie 

przez niego określonej.  

 

26. W razie niedopełnienia przez ucznia obowiązku, o którym mowa w ust.25, nauczyciel 

wpisuje w dzienniku elektronicznym oznaczenie „nz”, będące skrótem wyrazów  

„nie zaliczono”. Brak zaliczeń, o którym tu mowa, nauczyciel uwzględnia przy wystawianiu 

oceny śródrocznej lub rocznej. Brak zaliczeń pisemnych form sprawdzenia wiadomości   

i umiejętności skutkuje obniżeniem oceny śródrocznej lub rocznej bądź brakiem 

klasyfikacji  z danego przedmiotu. 

 

27. Szczegółowe kryteria oceniania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych ustalane  

są w ramach zespołów przedmiotowych.  

 

28. Uzyskana przez ucznia ocena jest jawna zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców  

lub opiekunów prawnych.  

 

29. W celu poszanowania prawa ucznia do zachowania tajemnicy dotyczącej jego oceny, 

wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych, nauczyciel nie odczytuje 

wyników z pisemnych form sprawdzenia wiadomości i umiejętności oraz nie podaje 

przewidywanych ocen śródrocznych lub rocznych na forum klasy.  

 

30. Ocena pracy ucznia i jego postępów w nauce musi być systematyczna. 
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31. Wystawiona przez nauczyciela ocena powinna wskazywać na mocne i słabe strony pracy 

ucznia oraz kierunek dalszej pracy. 

 

32. Na wniosek ucznia bądź jego rodziców lub opiekunów prawnych nauczyciel wystawiający 

ocenę uzasadnia ją.  

 

33. Uzasadnienie ocen dla rodziców/opiekunów prawnych może mieć miejsce w czasie 

indywidulanych spotkań rodziców/opiekunów prawnych z nauczycielem, np. po zebraniu 

z rodzicami/opiekunami prawnymi, w czasie tzw. dni otwartych lub w czasie 

indywidualnych dyżurów nauczycieli, a także za pośrednictwem systemu dziennika 

elektronicznego. 

 

34. Obowiązki nauczyciela związane z uzasadnianiem ocen nie mogą wpływać, na realizacje 

innych obowiązków nauczycielskich, np. nauczyciele nie są zobowiązani  

do indywidualnego uzasadniania ustalonych ocen w czasie realizacji innych zadań, takich 

jak prowadzenie lekcji, czy realizowanie dyżuru w czasie przerwy, itp. 

 

35. Ustalenie i uzasadnienie ocen następują z zachowaniem zasad ochrony danych 

osobowych ucznia. 

 

36. Informacje o postępach i trudnościach ucznia w nauce podawane są podczas zebrań  

z rodzicami i opiekunami prawnymi oraz udostępniane w dzienniku elektronicznym.  

 

§ 97 

Dokumentowanie osiągnięć uczniów  

 

1. Dokumentowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się poprzez systematyczny 

wpis bieżących ocen oraz informacji dotyczących zachowania ucznia do elektronicznego 

dziennika lekcyjnego.  

 

2. Wszystkie prace ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących zajęcia 

edukacyjne  w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, do końca danego roku szkolnego, 

tj. do 31 sierpnia.  

 

3. Oryginały prac pisemnych lub ich kopie mogą być udostępniane do wglądu 

rodzicom/opiekunom prawnym ucznia na ich życzenie. Rodzic/opiekun prawny po analizie 

pracy podpisuje oryginał i oddaje nauczycielowi.  

 

4. Jeśli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej dołączyć zestaw 

pytań (zadań). 

 

5. Na prośbę rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel ustalający ocenę pracy powinien ją 

uzasadnić. Uzasadnienie może mieć formę ustną lub - jeśli tak określono we wniosku - 

pisemną (w tym przypadku wniosek również powinien mieć formę pisemną). Nauczyciel 

ma na odpowiedź 7 dni.  

 

6. Pozostała dokumentacja dotycząca oceniania ucznia, w tym dokumentacja dotycząca 

egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych, udostępniana jest przez Dyrektora Szkoły 

na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych. Wspomnianą dokumentację 
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udostępnia się uczniowi jedynie w obecności przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów 

prawnych. Z udostępnionej dokumentacji uczeń lub rodzic/opiekun prawny mają prawo 

sporządzać notatki. Nie dopuszcza się kopiowania ani fotografowania jakiejkolwiek części 

udostępnionej dokumentacji. Przy udostępnianiu dokumentacji należy zwrócić uwagę na 

ochronę danych osobowych innych osób.   

 

 

 

§ 98 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienie z zajęć edukacyjnych 

 

1. Wymagania edukacyjne dostosowuje się w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia; posiadającego 

orzeczenie  o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia; 

posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; nieposiadającego orzeczenia lub opinii, 

który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie 

rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii.  

 

2. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia.  

 

3. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia.  

 

4. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii.   

 

5. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych  

na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii.   

 

6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych lub informatyki – uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.   
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7. Szczegółowe zasady określają Procedury zwalniania ucznia z zajęć wychowania 

fizycznego.  

 

8. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych 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.  

 

9. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”  

albo „zwolniona”.  

 

10. Szczegółowe zasady określają Procedury zwalniania ucznia z drugiego języka obcego.  

 

11. Uczeń ma obowiązek dostarczyć do końca września (jeśli opinię otrzyma w ciągu roku 

szkolnego w ciągu 2 tygodni od otrzymania dokumentu) do sekretariatu aktualną opinię  

w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych.   

 

 

 

§ 99 

Klasyfikowanie śródroczne, roczne i końcowe 

 

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej 

skali:  

1.1 Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności znacznie 

wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie; samodzielnie  

i twórczo rozwija własne uzdolnienia; biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami 

i umiejętnościami rozwiązując problemy w sposób nietypowy i twórczy; osiąga 

znaczne sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach 

sportowych (finały na etapie wojewódzkim, regionalnym, krajowym).  

1.2 Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy  

i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie; sprawnie posługuje 

się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązując samodzielnie trudne  

i złożone problemy objęte programem nauczania; potrafi zastosować  posiadaną 

wiedzę i umiejętności w nowych sytuacjach.  

1.3 Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który wiadomości i umiejętności określone 

programem nauczania opanował nie w pełni, ale w zakresie wyższym  

niż podstawowy; poprawnie stosuje wiadomości rozwiązując samodzielnie typowe 

zadania teoretyczne i praktyczne; posiada wiedzę i umiejętności przydatne  

i niezbędne zarówno na danym, jak i na wyższych etapach kształcenia.  

1.4 Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności  

z całego zakresu wymagań podstawowych dla danego roku nauki; wykonuje zadania 

proste i typowe; posiada wiadomości i umiejętności niezbędne zarówno na danym, 

jak i na wyższych etapach kształcenia.  
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1.5 Stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który nie posiada wiadomości  

i umiejętności  z zakresu wymagań podstawowych, ale jego stosunek do obowiązków 

szkolnych, postawa oraz możliwości intelektualne pozwalają na ich uzyskanie  

w ciągu dalszej nauki; rozwiązuje najłatwiejsze zadania kierując się wskazówkami 

nauczyciela; posiada wiedzę i umiejętności praktyczne życiowo, niezbędne  

do opanowania w przyszłości podstawowych wiadomości  i umiejętności.  

1.6 Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który nie posiada wiadomości  

i umiejętności umożliwiających dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu;  

nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności.  

 

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających  

ze specyfiki tego przedmiotu, systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz 

aktywność  ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

 

3. W ustaleniu ocen śródrocznych i klasyfikacyjnych należy uwzględnić kryteria wynikające 

z:  

a) taksonomii celów nauczania i wymagań określonych w programach nauczania 

poszczególnych przedmiotów. 

b) treści nauczania w aspekcie: 

- łatwości 

- niezawodności 

- istotności wewnątrzprzedmiotowej 

- istotności ponadprzedmiotowej 

- użyteczności 

c) aspektu ilościowego 

- często 

- sporadycznie 

- bardzo rzadko 

d) jakości wykonania czynności: 

- dokładnie 

- samodzielnie 

- bezbłędnie 

- sprawnie 

- szybko. 

 

4. Klasyfikację przeprowadza się dwukrotnie w danym roku szkolnym. Na koniec pierwszego 

semestru przeprowadza się klasyfikację śródroczną. Na koniec drugiego semestru 

przeprowadza się klasyfikację roczną. W szczególnych przypadkach losowych  

i zdrowotnych uczeń bądź rodzice (opiekunowie prawni) mogą zwrócić się do Rady 

Pedagogicznej o przedłużenie klasyfikacji. Rada Pedagogiczna po zapoznaniu się  

z przyczynami może udzielić zgodę na przedłużenie klasyfikacji z określeniem terminu. 

Klasyfikację ucznia przyjmuje się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej po zakończeniu 

terminu przedłużenia klasyfikacji.    

 

5. Klasyfikacja śródroczna ma charakter wewnątrzszkolny.  
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6. Termin klasyfikacji śródrocznej i rocznej ustala się każdorazowo na pierwszym 

posiedzeniu rady pedagogicznej w danym roku szkolnym.  

 

7. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: pierwszy semestr trwa od rozpoczęcia roku 

szkolnego do 3 piątku w nowym roku kalendarzowym; zaś drugi od 3 piątku roku 

kalendarzowego do końca roku szkolnego. 

 

8. Na klasyfikację końcową składają się łącznie:  

a) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo 

najwyższej;  

b) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się  

w klasach programowo niższych w szkole danego typu;  

c) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.  

 

9. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.  

 

10. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania.  

 

 

11. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala nauczyciel wychowawca  

po zasięgnięciu opinii nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniem, uczniów 

danego oddziału oraz ocenianego ucznia.  

 

12. Szczegółowy tryb wystawiania ocen ustalają nauczyciele w oparciu o przedmiotowe 

zasady oceniania.  

 

13. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne informuje ucznia o proponowanej dla 

niego ocenie w terminie na trzy tygodnie przed  końcem semestru. 

 

14. Nauczyciel wpisuje ocenę klasyfikacyjną ucznia do dziennika elektronicznego  w terminie 

na tydzień przed zakończeniem semestru. Ocena klasyfikacyjna nie może być niższa niż 

wystawiona propozycja oceny. W tym samym terminie ocenę klasyfikacyjną ucznia 

wpisuje do dziennika elektronicznego nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  

w systemie między klasowym.  

 

15. W przypadku niewystawienia oceny przez nauczyciela prowadzącego przedmiot, 

wystawia ją wychowawca w porozumieniu z nauczycielem tego samego lub pokrewnego 

przedmiotu. Jeżeli wychowawca jest nieobecny ocenę wpisuje wicedyrektor  

d.s. dydaktycznych. 

 

16. W przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego przedmiot, po wystawieniu 

niejednoznacznej oceny semestralnej/końcoworocznej Dyrektor, w porozumieniu  

z nauczycielem prowadzącym wyznacza nauczyciela tego samego lub pokrewnego 

przedmiotu do umożliwienia uczniom uzupełnienia zaległości na ocenę wyższą. 

 

17. W sytuacji braku bezpośredniego kontaktu z uczniem, wpis w dzienniku traktowany jest 

na równi z przekazaniem informacji o przewidywanej ocenie.  
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18. Na zebraniach z rodzicami/opiekunami prawnymi, które odbywa się na dwa tygodnie 

przed zakończeniem semestru, wychowawcy informują rodziców w formie pisemnej  

o przewidywanych rocznych i śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych zachowania, a w przypadku braku bezpośredniego kontaktu  

za przekazanie informacji uważany jest wpis w dzienniku.  

 

19. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne zatwierdza rada pedagogiczna.  

 

20. Jeżeli w wyniku klasyfikacji stwierdzono, że poziom edukacyjnych osiągnięć ucznia 

uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła  

- w miarę możliwości - stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez:  

a) pomoc w rozplanowaniu prac, które uczeń powinien wykonać, by uzupełnić braki;  

b) danie wskazówek i ewentualne zaproponowanie materiałów;  

c) umożliwienie dostępu do pomocy naukowych zgromadzonych w szkole, w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem.  

 

21. W przypadku ustalenia w wyniku klasyfikacji śródrocznej oceny niedostatecznej, uczeń 

jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki potwierdzić uzupełnienie braków z pierwszego 

półrocza w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem uczącym danego przedmiotu. 

Potwierdzenie uzupełnienia braków nauczyciel potwierdza poprzez ustalenie pozytywnej 

oceny cząstkowej i wpisanie jej do dziennika elektronicznego. 

 

22. Nieuzupełnienie braków wiedzy i umiejętności z I semestru, które są konieczne do 

kontynuowania nauki, niekorzystanie z pomocy nauczyciela przy uzupełnieniu braków 

powoduje uzyskanie przez ucznia oceny niedostatecznej rocznej z danego przedmiotu.  

 

23. Ocenę klasyfikacyjną z praktyki zawodowej proponuje opiekun praktyki zawodowej,  

a weryfikuje i zatwierdza wicedyrektor d.s. kształcenia zawodowego szkoły. Do dziennika 

elektronicznego ocenę wpisuje wychowawca klasy. Jeżeli wychowawca jest nieobecny 

ocenę wpisuje wicedyrektor d.s. kształcenia zawodowego. 

 

24. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych  

z powodu:  

a) braku podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej ze względu 

na nieobecność ucznia na tych zajęciach przekraczającą połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja;  

b) zbyt małej liczby ocen cząstkowych z danych zajęć edukacyjnych, na podstawie 

których można ocenić osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

c) nieklasyfikowania ucznia z jednego poziomu w przypadku zajęć edukacyjnych 

realizowanych przez ucznia na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

 

25. Nauczyciel, który nie klasyfikuje ucznia z powodów wymienionych w ust. 23, informuje  

o nieklasyfikowaniu ucznia nauczyciela wychowawcę. 

 

26. Nauczyciel wychowawca ma obowiązek: 

a) poinformowania ucznia o nieklasyfikowaniu w terminie co najmniej 3 tygodnie  

przed zakończeniem semestru; 
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b) przekazania informacji o braku podstaw do klasyfikacji ucznia jego rodzicom  

lub opiekunom prawnym. 

 

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

nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „nieklasyfikowany” albo 

„nieklasyfikowana”.  

 

 

§100 

Ocenianie zachowania uczniów    

 

1. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. 

 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela wychowawcę, 

nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne oraz uczniów danej klasy stopnia 

respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych  

oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.  

 

3. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlega zachowanie się ucznia w szkole i poza nią. 

 

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub innych dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej,  w tym poradni specjalistycznej.  

 

 

5. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia w szkole ma na celu:  

a) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie; 

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;  

d) dostarczanie rodzicom lub opiekunom prawnym i nauczycielom informacji  

o zachowaniu ucznia;  

e) pomoc rodzicom lub prawnym opiekunom w ich pracy wychowawczej; 

f) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy wychowawczej;  

g) wspieranie realizacji celów i zadań wynikających ze szkolnego programu 

wychowawczo - profilaktycznego.  

 

6. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia obejmuje:  

a) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;  

b) ustalanie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali  

i w formach przyjętych w statucie;  

c) informowanie przez nauczyciela wychowawcę na początku każdego roku szkolnego 

uczniów i ich rodziców lub opiekunów prawnych o warunkach, sposobie i kryteriach 

oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

d) bieżące obserwowanie młodzieży oraz gromadzenie informacji o zachowaniu uczniów 

i systematyczne przekazywanie ich rodzicom lub opiekunom prawnym na spotkaniach.  
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7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary:  

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  

c) dbałość o honor i tradycje szkoły;  

d) dbałość o piękno mowy ojczystej;  

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;  

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;  

g) okazywanie szacunku innym osobom.  

 

8. Zasadniczy wpływ na ocenę zachowania mają kultura osobista ucznia i jego stosunek  

do obowiązków szkolnych.  

 

9.  W zakresie kultury osobistej o ocenie zachowania decydują w szczególności:  

a) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;  

b) dbałość o kulturę słowa i piękno mowy ojczystej;  

c) okazywanie szacunku innym osobom, sposób bycia nienaruszający godności własnej 

i innych;  

d) uczciwość w codziennym postępowaniu, reagowanie na zło;  

e) dbałość o higienę osobistą i strój odpowiedni do sytuacji;  

f) dbałość o ład i porządek w otoczeniu ucznia; 

g) szanowanie mienia szkolnego.  

 

10. W zakresie stosunku do obowiązków szkolnych wpływ na ocenę z zachowania mają  

w szczególności:  

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  

b) sumienność w nauce, pilność, samodzielność, wytrwałość w przezwyciężaniu 

napotykanych trudności;  

c) systematyczność w przygotowywaniu się do lekcji;  

d) regularność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne w ciągu całego roku szkolnego; 

e) punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne w ciągu całego roku szkolnego; 

f) dbałość o honor i tradycje szkoły;  

g) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  

h) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób podczas zajęć szkolnych, 

przerw międzylekcyjnych, wycieczek, biwaków, nieuleganie nałogom;  

i) wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę;  

j) przestrzeganie wewnątrzszkolnych regulaminów i zarządzeń, w tym regulaminów 

pracowni przedmiotowych.  

 

11. Prace i zadania nadobowiązkowe wykonywane na rzecz szkoły, klasy, innych uczniów 

szkoły i środowiska, w szczególności udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, 

zawodach sportowych, akcjach charytatywnych, praca w samorządzie szkolnym  

lub klasowym, radzie szkoły, młodzieżowej radzie miasta, pomoc koleżeńska w nauce, 

mają wpływ na podwyższenie oceny zachowania.  
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12. Przy ustalaniu oceny zachowania nauczyciel wychowawca przyjmuje kryteria określone  

w ust. 12.1-12.6 

12.1 Wzorową ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia 

wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz zrealizował co najmniej 

jeden z następujących warunków:  

a) działa aktywnie w młodzieżowym wolontariacie;  

b) aktywnie udziela pomocy koleżeńskiej w nauce innym uczniom;  

c) rozwija swoje zainteresowania, pasje, umiejętności, działając na terenie szkoły 

lub  w organizacjach pozaszkolnych, instytucjach, klubach i ośrodkach kultury; 

d) ma osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach.  

12.2 Bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia 

wymagania przewidziane dla uzyskania oceny dobrej oraz zrealizował  

co najmniej jeden z następujących warunków: 

a) jest pomysłodawcą i organizatorem ciekawych imprez szkolnych  

lub klasowych, poświęcając tym samym dużo czasu i pracy na rzecz szkoły;  

b) jest bardzo pozytywnie postrzegany przez uczniów, nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły.  

12.3  Dobrą ocenę zachowania, którą traktuje się jako ocenę wyjściową, 

otrzymuje uczeń, który zrealizował następujące warunki:   

a) liczba jego nieusprawiedliwionych nieobecności w czasie całego roku 

szkolnego, w tym przeliczonych spóźnień, wynosi nie więcej niż 25 godzin 

zajęć edukacyjnych;  

b) odznacza się wysoką kulturą osobistą i kulturą słowa;  

c) godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią;  

d) dba o schludny, estetyczny wygląd i stosowny ubiór;  

e) jest obowiązkowy i systematyczny w traktowaniu obowiązków szkolnych; 

f) dba o ład i estetykę w swoim otoczeniu;  

g) dba o swoje zdrowie i higienę;  

h) nie wchodzi w konflikt z prawem;  

i) okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły oraz innym uczniom;  

j) jego postawa nie budzi zastrzeżeń oraz została pozytywnie oceniona  

przez grono pedagogiczne oraz zespół klasowy.  

12.4 Poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który uchybia niektórym 

wymaganiom przewidzianym dla uzyskania oceny dobrej, a jego zachowanie 

wykazuje następujące cechy: 

a) jest nietaktowny i wykazuje niską kulturę osobistą;  

b) nie zawsze wywiązuje się z powierzonych mu zadań;  

c) często spóźnia się na zajęcia;  

d) otrzymał karę upomnienia nauczyciela wychowawcy lub uwagę na temat 

zachowania od nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne;  

e) realizuje zastosowane wobec niego środki zaradcze mające na celu poprawę 

jego zachowania, określone w szczególności w kontrakcie zawartym pomiędzy 

nim  a nauczycielem wychowawcą.  

12.5 Nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, którego 

zachowanie nie kwalifikuje się na ocenę poprawną i wykazuje następujące 

cechy:  
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a) liczba jego nieusprawiedliwionych nieobecności w czasie całego roku 

szkolnego, w tym przeliczonych spóźnień, wynosi nie więcej niż 45 godzin 

zajęć edukacyjnych;  

b) używa wulgarnych słów;  

c) bardzo często spóźnia się na lekcje;  

d) otrzymał karę upomnienia wychowawcy lub dyrektora szkoły za inne 

naruszenie niż opuszczanie zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia;  

e) niszczy mienie szkoły;  

f) niewłaściwie lub nieuczciwie zachowuje się wobec innych;  

g) co do zasady realizuje zastosowane wobec niego środki zaradcze mające  

na celu poprawę jego zachowania, określone w szczególności w kontrakcie lub 

programie naprawczym zawartym pomiędzy nim a nauczycielem 

wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem szkolnym.  

12.6 Naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, którego zachowanie  

nie kwalifikuje się na ocenę nieodpowiednią i wykazuje następujące cechy:  

a) liczba jego nieusprawiedliwionych nieobecności w czasie całego roku 

szkolnego, w tym przeliczonych spóźnień, wynosi więcej niż 45 godzin zajęć 

edukacyjnych;  

b) działa przeciwko zdrowiu własnemu lub innych, w szczególności posiada  

lub zażywa substancje psychoaktywne, spożywa alkohol, pali papierosy  

lub papierosy elektroniczne;  

c) ignoruje wypełnianie obowiązków szkolnych;  

d) narusza zasady współżycia społecznego, w szczególności dopuszcza się 

przemocy psychicznej, naruszania nietykalności cielesnej, wymuszeń, 

cyberprzemocy;  

e) nie przestrzega zasad kultury, jest arogancki, narusza poczucie godności 

innych osób;  

f) wobec jego zachowania zgłaszane są liczne uwagi nauczycieli i innych 

pracowników szkoły;  

g) otrzymał naganę dyrektora szkoły;  

h) zastosowane wobec niego środki zaradcze mające na celu poprawę jego 

zachowania nie odnoszą skutku.  

13. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy  

po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

 

14. W przypadku nieobecności wychowawcy ocenę zachowania ustala wyznaczony przez 

dyrektora nauczyciel. 

 

15. Nauczyciele szkoły powinni na bieżąco wpisywać swoje uwagi, zarówno pozytywne  

jak i negatywne do dziennika elektronicznego.  

 



 

48 
 

16. O negatywnym zachowaniu ucznia w szkole wychowawca klasy zobowiązany  

jest informować rodziców lub opiekunów prawnych. 

 

17. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

18. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania  

jest ostateczna. 

 

19.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca ustnie 

uzasadnia ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 

§ 101 

Promocja oraz ukończenie szkoły. 

 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił  

do egzaminu zawodowego, jeżeli egzamin ten był przeprowadzany w danej klasie. 

 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

 

3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą ocenę klasyfikacyjną śródroczną oraz roczną. Uczeń, który tytuł finalisty  

lub laureata olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu śródrocznej  

lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 

edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię albo etykę,  

do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.  

 

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno — terapeutycznym. 

 

6. 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 zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

7. Z wnioskiem o warunkową promocję ucznia, o którym mowa w ust. 7, występuje do rady 

pedagogicznej uczeń lub jego rodzic najpóźniej następnego dnia po zakończeniu 

egzaminu poprawkowego. 
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8. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych  

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy  

z tych zajęć. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, powtarza klasę,  

z zastrzeżeniem ust. 7. 

 

9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania, a ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne 

z zajęć edukacyjnych oraz na promocję ucznia do klasy programowo wyższej  

lub ukończenie szkoły. 

 

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

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie programowo 

najwyższej, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz,  

w przypadku uczniów, którzy realizują podstawę programową kształcenia w zawodach  

z 2019 r., przystąpił do egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych 

w zawodzie. 

 

11. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

w całym cyklu nauczania uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 

dobrą ocenę zachowania w klasie programowo najwyższej oraz, w przypadku uczniów, 

którzy realizują podstawę programową kształcenia w zawodach z 2019 r., przystąpił  

do egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. 

 

12. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 

postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym 

programie edukacyjno — terapeutycznym. 

 

§ 102 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny zachowania  

 

1. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni mają prawo wnioskować w formie pisemnej 

do nauczycieli poszczególnych przedmiotów o podwyższenie  oceny z obowiązkowych 

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

informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły.   

 

2. Z wnioskiem o podwyższenie  oceny mogą  wystąpić rodzice/opiekunowie prawni  

lub uczeń, jeśli uczeń spełnia następujące warunki :  

a) ma bardzo wysoką frekwencję (co najmniej 90%) na zajęciach szkolnych,  

w szczególności   na zajęciach,  z  których wnioskuje o podwyższenie oceny;  

b) wszystkie godziny opuszczone są usprawiedliwione;  

c) jest obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy  

i umiejętności;  
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d) zaistniały inne ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej  

niż przewidziana przez nauczyciela. 

 

3. Jeśli uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony negatywnie.  

 

4. Wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych musi zawierać uzasadnienie. 

Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.   

 

5. We wniosku uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni określają ocenę, o jaką uczeń się 

ubiega.  

 

6. W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny 

przystępuje do egzaminu zaliczeniowego z materiału określonego przez nauczyciela,  

w terminie nie późniejszym niż na 5 dni od złożenia wniosku, a przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.  

 

7. Podczas egzaminu zaliczeniowego  obowiązują  wymagania edukacyjne niezbędne  

do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, zgodne z wymaganiami 

określonymi w podstawie programowej tych zajęć.  

 

8. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem  egzaminu z zajęć 

praktycznych, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. Egzamin zaliczeniowy z języka obcego może mieć 

formę pisemną i ustną.   

 

9. Pisemny egzamin zaliczeniowy przeprowadza i ocenia nauczyciel przedmiotu, ustaloną 

ocenę  w wyniku egzaminu  potwierdza drugi nauczyciel tego samego przedmiotu.  

 

10. Egzamin ustny z języka obcego oraz egzamin w formie zadań praktycznych przeprowadza 

i ustala z niego ocenę nauczyciel przedmiotu w obecności drugiego nauczyciela tego 

samego przedmiotu.   

 

11. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający: imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) 

przeprowadzającego egzamin, termin egzaminu, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, w przypadku egzaminu 

przeprowadzanego ustnie, wynik egzaminu, uzyskaną ocenę.  

 

12. Protokół przechowuje się w teczce, w dokumentacji sekretariatu.  

 

13. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

ustalona w wyniku egzaminu zaliczeniowego  może być niższa niż przewidywana.  

 

14. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni, mają prawo wnioskować w formie pisemnej 

do wychowawcy klasy o podwyższenie oceny zachowania w terminie nie dłuższym  

niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie zachowania.  

 

15. We wniosku uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni, określają ocenę, o jaką uczeń 

się ubiega.  
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16. Ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku: 

a) zaistnienia nowych okoliczności np. informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia, 

osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.; 

b) pozytywnej opinii samorządu klasowego; 

c) otrzymania pochwały Dyrektora Szkoły; 

d) w okresie od podania informacji o przewidywanej ocenie, do ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, uczeń musi wykazać się aktywnością w przedsięwzięciach 

podejmowanych dla podwyższania oceny; 

e) warunkiem koniecznym jest przestrzeganie Statutu Szkoły i obowiązujących w szkole 

regulaminów;  

 

oraz spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:   

1. udzielanie pomocy w nauce kolegom z trudnościami w nauce;  

2. aktywne włączenie się w przygotowanie uroczystości szkolnej lub klasowej;   

3. wykonanie prac na rzecz szkoły, w uzgodnieniu z wychowawcą lub Dyrektorem Szkoły;  

4. przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowej; 

5. przygotowanie na zadany temat prelekcji na lekcję wychowawczą w swojej klasie;  

6. uzyskanie znaczących osiągnięć w konkursach szkolnych lub pozaszkolnych;  

7. praca na rzecz poprawy wyglądu estetycznego pracowni lub pomieszczenia, 

wyznaczona przez wychowawcę.  

 

17. Ocena klasyfikacyjna zachowania może być obniżona ze względu na rażące naruszenie 

zasad obowiązujących w szkole lub Statutu Szkoły. 

 

18.  W przypadku uznania zasadności wniosku, prowadzi się postępowanie dotyczące 

podwyższania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie  

nie późniejszym niż na 5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

 

19.  Postępowanie przeprowadza wychowawca w porozumieniu z pedagogiem, zasięgając 

opinii innych nauczycieli. Z postępowania sporządza się protokół zawierający: imiona  

i nazwiska nauczycieli prowadzących postępowanie, termin postępowania, informacje 

uzyskane w drodze postępowania na temat zachowania ucznia, jego osiągnięć, pracy 

społecznej na rzecz środowiska itp., wynik postępowania wraz z uzasadnieniem, 

uzyskaną ocenę.  

§ 103 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w semestrze, za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja.   

 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny.   

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
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3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.  

 

4. Procedura egzaminu klasyfikacyjnego:  

4.1 w przypadku wniosku o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne) z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności, Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję  

w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów.   

4.2 Rada Pedagogiczna bierze pod uwagę:  

a) liczbę nieobecności na zajęciach edukacyjnych objętych wnioskiem; 

b) wypełnianie obowiązków ucznia;  

c) specyficzne trudności ucznia w uczeniu się.  

4.3 decyzja Rady jest decyzją ostateczną i nie przysługuje od niej odwołanie; 

4.4 egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny program lub tok nauki; spełniający obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą;  

4.5 egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek 

szkolny poza szkołą nie obejmuje egzaminu z wychowania fizycznego  

oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Dla tych uczniów nie ustala się oceny 

zachowania;  

4.6 egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,   

4.7 egzaminy klasyfikacyjne z wychowania fizycznego, informatyki, muzyki, plastyki 

mają przede wszystkim formę zadań praktycznych,   

4.8 egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych ma formę zadań praktycznych,  

4.9 termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami;  

4.10 po uzgodnieniu terminu wychowawca sporządza notatkę służbową, którą 

przekazuje Dyrektorowi Szkoły. Na notatce uczeń potwierdza podpisem, że znana 

mu jest data egzaminu;  

4.11 po przeprowadzeniu egzaminu Dyrektor Szkoły dołącza notatkę do protokołu;   

4.12 egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych; 

4.13 termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami/opiekunami prawnymi;  

4.14 stopień trudności zagadnień (zadań praktycznych) powinien być różny  

i odpowiadać poszczególnym kryteriom ocen;  

4.15 na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego nauczyciel 

(komisja) ustala ocenę;   

4.16 egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza komisja, w której skład 

wchodzą: nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jako przewodniczący komisji  

oraz nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych;  

4.17 egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez 

Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: Dyrektor 

Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji; nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin;  

4.18 przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia 

spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą liczbę zajęć 

edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia;  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
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4.19 w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze 

obserwatorów – rodzice/opiekunowie prawni ucznia;  

4.20 z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający  w szczególności:   

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  

b) skład komisji;  

c) termin egzaminu klasyfikacyjnego;   

d) imię i nazwisko ucznia;  

e) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;   

f) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.   

4.21 do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;  

4.22 w przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentach 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany”;   

4.23 uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły;  

4.24 dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej 

nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia 

umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu;  

4.25 ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna,  

z zastrzeżeniem ust. 4.22 i ust. 4.23. 

 

 

§ 104 

Egzamin poprawkowy 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną  

z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych  może przystąpić do egzaminu 

poprawkowego z tych zajęć.   

 

2. Egzamin poprawkowy z przedmiotów zawodowych może zdawać również uczeń,  

który ukończył w I semestrze ostatniej klasy kształcenie zawodowe. Termin egzaminu 

poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły. Egzamin poprawkowy z przedmiotu 

zawodowego po I semestrze ostatniej klasy odbywa się w terminie 3 tygodni od rady 

klasyfikacyjnej. 

 

3. Procedura egzaminu poprawkowego:  

3.1 termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy  

przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich;  

3.2 egzaminy poprawkowe przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej; 

3.3 egzaminy klasyfikacyjne z wychowania fizycznego, informatyki, muzyki, plastyki 

mają przede wszystkim formę zadań praktycznych;   

3.4 egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych ma formę zadań praktycznych; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A341
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A342
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A329
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3.5 zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne oraz wymagania 

egzaminacyjne zgodne z wymaganiami programowymi (na każdą ocenę), 

przygotowuje komisja przedmiotowa;   

3.6 egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.  

W skład komisji wchodzą:   

a) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły  

-jako przewodniczący komisji;  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;   

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.   

3.7 nauczyciel ucznia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę. 

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;  

3.8  z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności:   

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  

b) skład komisji;   

c) termin egzaminu poprawkowego;  

d) imię i nazwisko ucznia;  

e) zadania egzaminacyjne;   

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną;  

3.9 do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;  

3.10 uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września;   

3.11 nieobecność na egzaminie poprawkowym musi być usprawiedliwiona przez 

ucznia, rodziców/opiekunów prawnych najpóźniej w dniu egzaminu;   

3.12 pisemny wniosek o ustalenie nowego terminu egzaminu należy złożyć  

do Dyrektora Szkoły równocześnie z usprawiedliwieniem nieobecności;   

3.13 od ustalenia oceny wyniku egzaminu poprawkowego można złożyć 

zastrzeżenia w terminie 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego;  

3.14 roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna;  

3.15 uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę;  

3.16 Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, 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 zajęcia są realizowane w klasie programowo 

wyższej.  

 

4. Procedura promocji warunkowej:  

a) uczeń lub rodzice/opiekunowie prawni ucznia, który otrzymał ocenę niedostateczną  

z egzaminu poprawkowego piszą podanie o wyrażenie zgody na warunkowe 

promowanie go do następnej klasy;  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A329
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b) Rada Pedagogiczna na swym posiedzeniu wyraża zgodę (podejmuje uchwałę  

o warunkowej promocji).  

 

 

§ 105 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadzony z powodu nieprawidłowego 

trybu ustalania oceny 

 

1. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni mogą, w terminie od dnia ustalenia rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zachowania nie później niż 2 dni od dnia zakończenia rocznych zajęć  

dydaktyczno - wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny.   

 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:   

a) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia  

z wyjątkiem egzaminu sprawdzającego z informatyki, wychowania fizycznego, zajęć 

praktycznych, które mają przede wszystkim formę zadań praktycznych;  

b) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną  ocenę 

klasyfikacyjną zachowania.  

 

3. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń,  o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami/opiekunami prawnymi.  

 

4. Procedura sprawdzianu:   

4.1  pisemne zastrzeżenia dotyczące trybu ustalenia wymienionych ocen należy złożyć 

na piśmie do Dyrektora Szkoły w terminach - sprawdzian dla klas pierwszych, drugich 

i trzecich powinien się odbyć do 2 tygodni po zakończeniu zajęć dydaktycznych  

dla klas czwartych do 30 kwietnia;  

4.2  termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi.  

Po uzgodnieniu terminu sporządza się notatkę, którą podpisują zainteresowane 

strony i dołącza się ją do protokołu;   

4.3  zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne, przygotowuje 

komisja przedmiotowa.   

 

5. W skład komisji wchodzą:   

a) w przypadku ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: Dyrektor 

Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły - jako przewodniczący 

komisji; nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; nauczyciel prowadzący takie 

same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;   

b) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: Dyrektor Szkoły  

albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły - jako przewodniczący komisji; 
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wychowawca klasy; wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie; pedagog; przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

przedstawiciel Rady Rodziców.  

  

6. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę  

lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor 

Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, 

że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu  

z dyrektorem tej szkoły. 

 

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny, 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego.  

 

8. Komisja ustala roczną, ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżenia. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

 

9. Z prac komisji sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:   

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony 

sprawdzian; 

b) skład komisji;   

c) imię i nazwisko ucznia;  

d) zadania sprawdzające;   

e) wynik głosowania;  

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną lub ocenę klasyfikacyjną            

z zachowania wraz z uzasadnieniem.  

 

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

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

 

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości  

i umiejętności, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.   

 

12. Przepisy ust. 1 - 11 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin  

do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

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

 

 



 

57 
 

Rozdział 17.  

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 

§ 106. 1. Główne cele wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego: 

1) przygotowanie uczniów do trafnego  wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz 

opracowanie indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej; 

2) przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, 

problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej; 

3) przygotowanie ucznia do roli pracownika; 

4) nawiązanie i utrzymanie współpracy z instytucjami zajmującymi się pośrednictwem 

pracy oraz poradnictwem w zakresie dokształcania kadr, poszukiwania miejsc pracy. 

 

2. Zadania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego: 

1) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom; 

2) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do 

samodzielnego, świadomego planowania kariery, a następnie podjęcia roli zawodowej; 

3) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania ucznia na informacje i pomoc  

w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

4) gromadzenie, aktualizacja oraz udostępnienie informacji edukacyjnych i zawodowych; 

5) kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: w poradniach psychologiczno-

pedagogicznych, urzędach pracy, przychodniach lekarskich; 

6) wskazywanie zainteresowanym uczniom źródeł dodatkowej informacji na temat rynku 

pracy; 

7) wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy 

ucznia; 

8) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkół; 

9) współpraca z radą pedagogiczną w zakresie: 

a) tworzenia i zapewniania ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, 

b) realizacji zadań z zakresu przygotowania ucznia do wyboru drogi zawodowej; 

10) wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, CD, 

wideo itp.) oraz udostępnienie ich osobom zainteresowanym; 

11) współpraca z instytucjami wspierającymi działania doradcy zawodowego. 

 

Rozdział 18. 

Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu. 

§ 107. 1. Celem wolontariatu jest: 

1) zwiększenie aktywności społecznej słuchaczy; 

2) propagowanie wśród słuchaczy wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei 

pracy wolontarystycznej; 

3) umożliwienie podejmowania działań przez słuchaczy na rzecz innych osób 

potrzebujących pomocy; 

4) wspieranie działań słuchaczy na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa 

przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami. 

 



 

58 
 

2. Działania będą prowadzone poprzez: 

1) organizowanie spotkań z wolontariuszami; 

2) współpracowanie z organizacjami pozarządowymi; 

3) prowadzenie akcji charytatywnych. 

 

3. Sposób organizacji i realizacji działań szkolnego wolontariatu określa odrębny regulamin. 

 

Rozdział 19. 

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 108. Szkoła udziela i organizuje uczniom oraz ich rodzicom pomoc psychologiczno-

pedagogiczną.  

 

§ 109. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  udzielana  uczniowi  polega na 

 rozpoznawaniu indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i edukacyjnych 

 ucznia  oraz  rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, 

wynikających:  

1) z niepełnosprawności,  
2) z niedostosowania społecznego,  
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,  
4) ze szczególnych uzdolnień,  
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się,  
6) z zaburzeń w komunikacji językowej,  
7) z zaburzeń zachowania i emocji,  
8) z choroby przewlekłej,  
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,  
10) z niepowodzeń edukacyjnych,  
11) z zaniedbań środowiskowych,  
12) z trudności adaptacyjnych związanych różnicami kulturowymi.  

 

§ 110. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.  

2.Pomocy psychologicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup 

wychowawczych oraz specjaliści.  

3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana we współpracy z rodzicami, 

poradniami PP, placówkami doskonalenia nauczycieli i innymi organizacjami 

pozarządowymi.  

 

§ 111. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole udzielana jest uczniowi z inicjatywy:  

1) ucznia,  

2) rodziców/opiekunów prawnych ucznia,  

3) dyrektora szkoły,  

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia 

z uczniem,  

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania ,  

6) poradni,  

7) pracownika socjalnego,  

8) asystenta rodziny,  

9) kuratora sądowego.  
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§ 112.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole udzielana jest uczniom w trakcie 

bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:  

1) zajęć rozwijających uzdolnienia,  

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,  

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;  

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej, 

5) warsztatów,  

6) porad i konsultacji.  

 

2. W szkołach dla dorosłych pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie 

bieżącej pracy ze słuchaczem oraz w formie:  

1) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej,  

2) porad i konsultacji,  

3) warsztatów i szkoleń.  

 

§ 113. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów 

 i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.  

 

§ 114.1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w szkole 

rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania  

i uzdolnienia.  

2. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szkole prowadzą  

w szczególności obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą 

na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień  

i doradztwo edukacyjno-zawodowe.  

 

§ 115.1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe  

lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej  

lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy  

z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.  

2. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, specjalistów o potrzebie objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli 

stwierdzi taką potrzebę.  

3. Podstawą do podjęcia skoordynowanych działań w ramach należnej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej jest dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia oraz monitorowanie i ewaluacja tych działań.  

4. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną, pedagodzy szkolni planują i koordynują 

udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalają formy 

udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne 

formy będą realizowane.  

5. Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

współpracuje z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz, w zależności od potrzeb, 
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z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami, 

prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami.  

 

§ 116. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a także  

o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty  

w szkole, rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.  

 

§ 117. 1.Szkoła prowadzi ścisłą współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

poradniami specjalistycznymi, podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne  

z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej, leczenia uzależnień, 

wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną, policją, Sądem Rejonowym Wydziałem 

Rodzinnym i  Nieletnich, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Terenowym 

Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy.  

2.W zależności od potrzeb, współpraca szkoły z instytucjami, realizowana jest z inicjatywy 

dyrektora szkoły, nauczycieli lub specjalistów realizujących zadania z zakresu pomocy 

pedagogiczno-psychologicznej, rodzica bądź pełnoletniego ucznia.  

3.Działalność, o której mowa, szkoła realizuje w formie konsultacji, porad, indywidualnej 

diagnozy ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wykładów, konferencji, spotkań 

zespołów interdyscyplinarnych, warsztatów, treningów umiejętności, szkoleń, lub w innych 

formach uwzględniających potrzeby ucznia lub rodziny.  

 

Rozdział 20.  

Formy opieki i pomocy uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych  

lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie 

§ 118. 1. Wychowawcy, nauczyciele i pedagog szkolny otaczają szczególną opieką  

i wsparciem uczniów potrzebujących pomocy. 

2. Diagnozę potrzeb uczniów przeprowadzają wychowawcy klas we współpracy  

z pedagogiem szkolnym we wrześniu każdego roku szkolnego, a także na bieżąco w razie 

konieczności. 

3. Centrum zapewnia uczniom bezpłatną opiekę i pomoc psychologiczno-pedagogiczną  

w formie: 

1) zajęć wyrównawczych; 

2) indywidualnej pomocy wychowawców i nauczycieli; 

3) porad dla uczniów; 

4) porad i konsultacji dla rodziców/opiekunów prawnych; 

5) zajęć związanych z wyborem dalszego kierunku kształcenia i pracy;  

6)  pomocy pedagogicznej udzielanej przez pedagoga szkolnego. 

 

§ 119. 1. Pomoc materialna dla uczniów może mieć charakter: 

1) świadczenia o charakterze socjalnym / w ramach posiadanych środków/: 

a) dofinansowanie do wyżywienia i zakwaterowania ze środków  

     budżetowych; 

b) dofinansowanie wycieczek i plenerów z funduszy Rady Rodziców;  
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2) świadczenia o charakterze motywacyjnym: 

a) stypendium za wyniki w nauce, 

b) stypendium Prezesa Rady Ministrów, 

c) stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

2. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym  

i motywacyjnym. 

 

§ 120. Centrum organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, umożliwiając im 

realizację obowiązków szkolnych. 

 

Rozdział 21. 

Ceremoniał szkolny. 

§ 121.1. Do uroczystości tworzących ceremoniał szkolny w Centrum należą: 

1) rozpoczęcie roku szkolnego, 

2) zakończenie roku szkolnego, 

3) pożegnanie uczniów klas maturalnych, 

4) Dzień Patrona, 

5) uroczystości związane ze świętami narodowymi, 

6) uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w Polsce, regionie lub 

mieście. 

 

§ 122.1. Symbolem Budowlanki jest sztandar szkoły. Podczas uroczystości sztandarem 

opiekuje się poczet sztandarowy wybrany spośród uczniów klas IV wybrany przez 

wychowawców rocznika oraz rezerwowy. Poczet sztandarowy składa się z chorążego  

i dwuosobowej asysty. 

2. Sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych, państwowych i regionalnych, a także 

na zaproszenie innych szkół lub instytucji. W przypadku, gdy poczet sztandarowy bierze 

udział w uroczystościach pogrzebowych, sztandar powinien być ozdobiony kirem. 

Wstążkę kiru przywiesza się w miejscu mocowania sztandaru na drzewcu od lewej górnej 

strony. 

3. W czasie dłuższego przemarszu chorąży może trzymać sztandar na ramieniu, ale podczas 

wchodzenia do sali należy go pochylić do przodu. W czasie wprowadzania sztandaru 

wszyscy stoją. 

4. Insygniami pocztu sztandarowego są: 

1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, kolorem białym w stronę 

kołnierza, spięte na lewym biodrze; 

2) białe rękawiczki. 

5. Strój członków pocztu sztandarowego jest następujący: 

1) uczeń: czarny lub granatowy garnitur, biała koszula, krawat, stosowne obuwie; 

2) uczennica: biała bluzka i czarna lub granatowa spódnica zakrywająca kolana, 

stosowne obuwie. 

6. Sztandar szkolny wraz z insygniami przechowywany jest w przewidzianym do tego celu 

miejscu. Opiekę nad pocztem sztandarowym sprawuje nauczyciel wyznaczony przez 

dyrektora szkoły. 

 
§123.1.W szkole ustala się następujący strój galowy: 
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- uczniowie: biała koszula i ciemny garnitur lub biała koszula i ciemne, eleganckie spodnie, 

ciemne, stosowne buty; 

- uczennice: biała bluzka, zakrywająca ramiona, czarna, grafitowa lub granatowa spódnica  

do kolan lub czarne, grafitowe, granatowe, eleganckie spodnie, stosowne obuwie. 

3. Strój galowy obowiązuje: 

1) na wszystkich uroczystościach szkolnych; 

2) w czasie egzaminów maturalnych i zawodowych; 

3) podczas reprezentowania szkoły na konkursach lub uroczystościach pozaszkolnych; 

4) reprezentowanie szkoły na zewnątrz  obowiązuje do stroju galowego zielony krawat, 

który stanowi symboliczne znaczenie: Zielonej Góry i botanicznego otoczenia 

Budowlanki; 

5) w innych sytuacjach, według decyzji dyrektora szkoły. 

4.W szkole ustala się zasady dotyczące stroju codziennego. Strój codzienny jest dowolny, 
przy zachowaniu poniższych standardów: 

1) uczennice i uczniowie zobowiązani są do przestrzegania higieny osobistej, 

2) ubiór powinien być czysty, schludny i niewyzywający, 

3) odzież nie może przedstawiać niestosownych lub kontrowersyjnych ilustracji lub 

napisów oraz wyrażać treści zabronionych prawem, 

4) bluzki powinny zakrywać ramiona, sukienki i spódnice nie powinny być zbyt krótkie (w 

okolicy kolana lub dłuższe), 

5) nie dopuszcza się noszenia bluzek z odsłoniętymi plecami, brzuchem lub dekoltem, 

krótkich szortów, krótkich spodni typu „hawajki” oraz nakryć głowy, 

6) elementy stroju (obuwie, biżuteria itp.) nie mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu 

uczniów, 

7) w doborze dodatków (np. kolczyki, pierścionki itp.) oraz fryzur należy zachować umiar. 

5.Strój codzienny obowiązuje na wszystkich zajęciach w budynku szkolnym i poza nim  

z wyjątkiem: 

1) sytuacji, w których obowiązuje strój galowy, określonych w punkcie 2; 

2) zajęć wychowania fizycznego oraz zawodów lub imprez sportowych, na których 

obowiązuje strój sportowy; 

3) wycieczek, rajdów, itp. 

 

§ 124.1.Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad zawartych w ceremoniale 

szkolnym i do stosownego zachowania się w czasie uroczystości oraz godnego 

reprezentowania szkoły na zewnątrz. 

 

Rozdział 22. 

 Postanowienia końcowe 

§ 125.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy 

ustawy, przepisy wydane na jej podstawie oraz inne przepisy regulujące działalność 

zespołów, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i centrów kształcenia 

praktycznego. 

§ 126. 1. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów  

i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami 

wykonawczymi do ustawy – Prawo Oświatowe.  

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

3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają     
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    odrębne przepisy.  

 

§ 127. 1. Zmiany w Statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:   

1) dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej;  

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;  

3) rady rodziców;  

4) organu prowadzącego szkołę;  

5) co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.  

2. Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do Statutu.  

 

§ 128. Statut został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną CKZiU nr 1 „Budowlanka”  

w Zielonej Górze  uchwałą nr 33/2021/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r.  
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