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Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku działa w szczególności
na podstawie:
1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59 i 949)
2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzającej Prawo Oświatowe (Dz. U. poz. 60)
3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.),
4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191z późn. zm.),
5. Inne akty wykonawcze wprowadzające powyższe przepisy prawa.

ROZDZIAŁ 1
Nazwa i typ szkoły
§ 1. 1. Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku ma swoją siedzibę w Giżycku
przy ul. Sikorskiego 3 i jest publiczną szkołą policealną.
2. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Giżycki. Siedziba organu jest w Giżycku, al.
1 Maja 14
3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
w Olsztynie.
4. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) „szkole” należy przez to rozumieć Szkołę Policealną im. Hanny Chrzanowskiej
w Giżycku;
2) „dyrektorze” należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Policealnej im. Hanny
Chrzanowskiej;
3) „uczniu” należy przez to rozumieć ucznia kształcącego się w Szkole Policealnej
im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku dla młodzieży;
4) „słuchaczu” należy przez to rozumieć słuchacza kształcącego się w Szkole
Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku w systemie stacjonarnym lub
zaocznym.
5. Szkoła prowadzi kształcenie dla młodzieży oraz dorosłych w systemie stacjonarnym
i zaocznym w zawodach:
1) technik masażysta;
2) asystent osoby niepełnosprawnej;
3) opiekunka środowiskowa;
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4) opiekunka dziecięca;
5) technik usług kosmetycznych;
6) opiekun osoby starszej;
7) opiekun medyczny;
8) technik sterylizacji medycznej;
9) technik farmaceutyczny.

ROZDZIAŁ 2
Cele i zadania szkoły
§ 2. 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności
w zakresie:
1) przygotowania uczniów/słuchaczy do życia w warunkach współczesnego świata,
wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku
pracy;
2) kształtowania środowiska wychowawczego, sprzyjającego postępowaniu zgodnemu
z zasadami etyki ogólnej i zawodowej;
3) umożliwiania uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej;
4) utrzymania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
5) udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) wspierania rozwoju fizycznego, psychicznego, intelektualnego i społecznego.
2. Szkoła jest szkołą publiczną, która:
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia
w danym zawodzie;
5) realizuje ramowy plan nauczania;
6) realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
7) umożliwia uzyskanie świadectwa państwowego;
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8) zatrudnia w uzasadnionych przypadkach osobę nie będącą nauczycielem, posiadającą
przygotowanie uznane przez Dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych
zajęć.
3. Szkoła ma za zadanie wykształcenie i wychowanie uczniów na ludzi świadomych
i twórczych, a w szczególności:
1) wyrabia humanitarny stosunek do osób powierzonych ich opiece;
2) wpaja zamiłowanie i szacunek do zawodu i pracy;
3) wyrabia poczucie odpowiedzialności i dyscyplinę społeczną;
4) dba o wszechstronny rozwój zdolności i talentów oraz rozbudza zainteresowania
poznawcze, społeczne i inne;
5) wdraża uczniów do samokształcenia i systematycznego podnoszenia wiedzy zawodowej
oraz kształtowania kultury ogólnej i zawodowej;
6) wskazuje potrzebę związku wiedzy z praktyką zawodową w oparciu o najnowsze
zdobycze nauki i techniki;
7) rozwija wśród młodzieży przekonanie o konieczności poszanowania przyrody i troski
o środowisko naturalne.
4. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych opiekę nad uczniami sprawuje
nauczyciel prowadzący dane zajęcia. Obowiązkiem nauczyciela jest sprawdzenie obecności
i odnotowanie w dzienniku zajęć.
5. Dyrektor powierza każdą klasę opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tej
klasie, zwanym dalej wychowawcą.
6. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby
nauczyciel, wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu
edukacyjnego.
7. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić:
1) z przyczyn organizacyjnych szkoły;
2) w szczególnych przypadkach losowych;
3) w sytuacjach konfliktowych – decyzja dyrektora poprzedzona konsultacją ze stronami.
8. Szkoła może prowadzić innowacje pedagogiczne oraz eksperymenty.
9. Szkoła może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie zawodów, w których
kształci. Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się według odrębnych
przepisów.
10. Czas trwania kształcenia wynika z realizowanego programu nauczania dla danego zawodu.
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11. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstawy
programowej kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w oddziałach.
12. Realizacja programu nauczania oparta jest na roku szkolnym, który składa się z dwóch
semestrów.
13. Szczegółowe terminy rozpoczęcia, organizacji i zakończenia roku szkolnego oraz semestrów
określa minister właściwy do spraw oświaty.
14. Kształcenie i wychowanie w szkole realizowane jest w procesie pracy nauczycieli
z uczniami, samodzielnej pracy uczniów oraz w zespołach i organizacjach.
15. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, studentów szkół
wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy
Dyrektorem szkoły lub, za jego zgodą, poszczególnymi nauczycielami, a zakładem
kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

ROZDZIAŁ 3
Organy szkoły
§ 3. 1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Samorząd Uczniowski.
§ 4. 1. Szkołą Policealną im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku kieruje osoba, której powierzono
stanowisko dyrektora w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego.
Do zadań Dyrektora szkoły należy w szczególności:
1) kierowanie, planowanie, monitorowanie bieżącą działalnością oraz reprezentowanie jej
na zewnątrz;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji;
5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanymi
przez radę pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe
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wykorzystanie, także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi
szkoły;
6) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych;
7) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, słuchaczom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
8) organizowanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
9) pozyskiwanie dodatkowych pozabudżetowych środków finansowych;
10) powierzanie stanowisk kierowniczych tworzonych za zgodą organu prowadzącego i po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i odwoływanie z nich;
11) stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie
i wzbogacanie

form

działalności

dydaktycznej,

wychowawczej,

opiekuńczej

i innowacyjnej szkoły;
12) zapewnienie w razie potrzeby pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach
współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz inną poradnią specjalistyczną
świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom;
13) realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia
oraz ucznia niepełnosprawnego;
14) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników
niebędących nauczycielami.
3. Dyrektor szkoły decyduje w szczególności w sprawach:
1) przyznawania nagród oraz kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom
szkoły;
2) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników
szkoły;
3) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
4. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji administracyjnej, skreślić ucznia z listy uczniów
w przypadkach

określonych

w

niniejszym

statucie

na

podstawie

uchwały

rady

pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną,
samorządem uczniowskim.
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6. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii
kuratora oświaty oraz opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia,
ustala zawody, w których kształci szkoła.
§ 5. 1.W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie
realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach programu tych zebrań
mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego
za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.
5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji
i promowania uczniów na semestr wyższy oraz klasyfikacji końcowej po zakończeniu nauki
na ostatnim semestrze danego kierunku kształcenia, po zakończeniu roku szkolnego w miarę
bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego,
na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę lub
co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania
z tygodniowym wyprzedzeniem.
7. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku
szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz
informacje o działaniu szkoły.
§ 6. 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) przygotowanie projektu Statutu szkoły, propozycji jego zmian oraz ich uchwalenie;
2) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji
uczniów na semestr programowo wyższy i klasyfikacji końcowej po zakończeniu nauki;
3) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
4) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole;
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia
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pracy szkoły.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć oraz organizację
kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
3. Rada Pedagogiczna ma w szczególności prawo do:
1) uczestniczenia w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;
2) oceniania z własnej inicjatywy sytuacji szkoły i występowania z wnioskami do Dyrektora
szkoły i organu prowadzącego;
3) występowania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie
i dokonanie oceny działalności szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela
zatrudnionego w szkole;
4) występowania z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego
stanowiska kierowniczego w szkole;
5) występowania z wnioskami do Dyrektora szkoły w sprawach doskonalenia organizacji
nauczania i wychowania oraz w sprawach oceny pracy nauczyciela.
§ 7. 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków.
2. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w § 6 ust. 1,
niezgodnych z przepisami prawa.
3. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ
prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin

swojej

działalności,

zebrania Rady są

protokołowane. Protokół podpisuje protokolant i przewodniczący Rady. Protokół jest do
wglądu dla wszystkich członków Rady Pedagogicznej.
5. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach
Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów oraz nauczycieli
i innych pracowników szkoły.
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§ 8. 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie i słuchacze szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez
ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym; organy samorządu są
jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
5. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie
we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych
praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami
i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
zgodnie

z własnymi

potrzebami

i

możliwościami

organizacyjnymi,

w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu
wolontariatu.
7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu
8. Samorząd w szkole dla dorosłych, w celu wspierania działalności statutowej szkoły może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł.
§ 9. 1. Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji o planowanych
i podejmowanych działaniach lub decyzjach.
2. Sprawy sporne między organami szkoły załatwia Dyrektor szkoły w postępowaniu
wyjaśniającym, udzielając w ciągu 14 dni od otrzymania zażalenia, wyczerpującej na
piśmie odpowiedzi. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu powiadamia organ
prowadzący szkołę. Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna.
3. Szkoła stwarza warunki do rozwiązywania wewnętrznych sytuacji konfliktowych.
Sytuacje konfliktowe pomiędzy:
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1) uczniem a innym uczniem, zespołem uczniów, nauczycielem lub pracownikiem
szkoły rozwiązuje wychowawca klasy, a w sytuacjach trudnych – przy
współudziale Dyrektora;
2) nauczycielem a nauczycielem lub innym pracownikiem szkoły rozwiązuje
Dyrektor szkoły;
3) nauczycielem

a

dyrektorem

szkoły

rozwiązuje

przedstawiciel

organu

prowadzącego szkołę.

ROZDZIAŁ 4
Organizacja szkoły
§ 10. 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, semestrów,
egzaminów, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie
organizacji roku szkolnego.
2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
3. Liczba uczniów w oddziale szkoły uzależniona jest od decyzji organu prowadzącego.
4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacyjny szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania dla
danego kierunku kształcenia zawodowego:
1) arkusz organizacji szkoły opracowuje Dyrektor szkoły;
2) dyrektor przekazuje arkusz, zaopiniowany przez zakładowe organizacje
związkowe, organowi prowadzącemu szkołę;
3) organ prowadzący szkołę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły;
4) w przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły
do dnia 30 września, po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe
i organ sprawujący nadzór pedagogiczny – organ prowadzący szkołę zatwierdza
zmiany nie później niż w terminie 7 dni od ich otrzymania;
5) w przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły
po dniu 30 września, organ prowadzący szkołę zatwierdza zmiany w terminie 7
dni od ich otrzymania.
5. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników
szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć
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edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę
oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
6. Na

podstawie

zatwierdzonego

arkusza

organizacji

szkoły

Dyrektor

szkoły,

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład
zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.
§ 11. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, których
wymiar określają ramowe plany nauczania, podstawy programowe, programy nauczania oraz
szkolne plany nauczania są:
1) obowiązkowe zajęcia dydaktyczne w ramach oddziału;
2) obowiązkowe zajęcia dydaktyczne w zespołach międzyoddziałowych;
3) zajęcia dodatkowe;
4) zajęcia pozalekcyjne – w miarę możliwości finansowych.
2. Organizację stałych obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych określa

tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły po zaopiniowaniu przez Radę
Pedagogiczną.
3. Praca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona jest w klasach i pracowniach szkolnych,

w placówkach szkolenia praktycznego, na zajęciach pozalekcyjnych oraz w ramach prac
na rzecz szkoły i środowiska, które zwiększają szansę zatrudnienia uczniów
4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
6. Niektóre przedmioty kształcenia zawodowego są prowadzone w formie ćwiczeń poza

systemem klasowo-lekcyjnym w wymiarze czasu ich trwania innym niż 45 minut,
z zachowaniem ogólnego tygodniowego czasu zajęć ustalonego w tygodniowym rozkładzie
zajęć.
7. Decyzje dotyczące podziału oddziału na grupy na zajęciach podejmuje przed rozpoczęciem

roku szkolnego Dyrektor szkoły na podstawie obowiązujących przepisów prawnych
z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz
wymogów stawianych przez placówki praktycznej nauki zawodu.
8. Zajęcia ze słuchaczami w szkole dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej odbywają

się przez trzy lub cztery dni w tygodniu.
9. W szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej:
1) konsultacje zbiorowe dla uczniów odbywają się we wszystkich semestrach co dwa

tygodnie przez dwa dni, a w uzasadnionych przypadkach co tydzień przez dwa dni;
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2) dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze

20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze;
3) organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru – pierwszą

wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą przedegzaminacyjną.
§ 12. 1. Lekcja jest główną formą procesu nauczania i wychowania oraz realizacji podstaw
programowych i programów nauczania.
2. Lekcja może odbywać się w sali wykładowej, pracowni szkolnej lub w placówkach,
z którymi szkoła zawiera odrębne umowy.
3. Wszelkie

działania

zmierzające

do

zakłócenia

pracy

lekcyjnej

wynikającej

z tygodniowego rozkładu są zakazane.
4. Zmiany w tygodniowym rozkładzie lekcji muszą być zgłoszone Dyrektorowi szkoły
i wicedyrektorowi ds. kształcenia zawodowego. Powodem ich mogą być:
1) zwolnienia lekarskie nauczycieli;
2) doskonalenie i szkolenie nauczycieli;
3) urlopy okolicznościowe i bezpłatne;
4) udział klas i nauczycieli w wycieczkach i innych zajęciach poza terenem szkoły;
5) zastępstwa za nieobecnego nauczyciela;
6) egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe;
7) imprezy okolicznościowe, konferencje i wykłady naukowe, zawody sportowe,
zajęcia szkoleniowe w placówkach praktycznej nauki zawodu.
5. O planowanej zmianie rozkładu nauczyciel i uczniowie powinni być poinformowani
z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.
6. Nauczyciele mają prawo wyboru form organizacyjnych i metod pracy lekcyjnej.
7. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za przygotowanie niezbędnych środków
dydaktycznych oraz za bezpieczne ich używanie.
8. Nauczyciele mają obowiązek motywować uczniów do osiągania celów, efektów
kształcenia i zadań lekcyjnych.
9. Władze szkoły mają obowiązek zapewnić nauczycielowi niezbędne środki i materiały
dydaktyczne.
§ 13. 1. Do realizacji celów statutowych w szkole zapewnia się możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2) miejsc w internacie dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania,
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3) biblioteki z czytelnią;
4) sali gimnastycznej;
5) Izby Tradycji.
2. W obiektach szkoły zajęcia obowiązkowe, dodatkowe i pozalekcyjne organizowane są
zgodnie z następującymi zasadami:
1) uczniowie mają prawo do korzystania z klasopracowni szkolnych oraz urządzeń
i wyposażenia szkoły zgodnie z ich przeznaczeniem;
2) w salach lekcyjnych uczniowie przebywają tylko pod opieką nauczyciela prowadzącego
zajęcia lub opiekuna danej sali;
3) nauczyciel ma obowiązek kontrolować obecność uczniów na każdych zajęciach;
4) nauczyciel ma obowiązek kontrolować systematycznie miejsce prowadzonych zajęć,
a dostrzeżone zagrożenia musi usunąć lub zgłosić kierownictwu szkoły;
5) każda pracownia musi posiadać regulaminy określające jej użytkowanie oraz instrukcje
obsługi znajdującego się w niej sprzętu, a uczniowie zobowiązani są do ich
przestrzegania;
6) w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel ma obowiązek sprawdzić przed
rozpoczęciem zajęć sprawność sprzętu, zadbać o prawidłową organizację zajęć
i zdyscyplinowanie uczniów.
§ 14. 1. Pracownią szkolną opiekuje się nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły.
2. Wyznaczony nauczyciel odpowiada za ład i porządek w przydzielonej sali oraz jej wystrój.
3. Nauczyciel odpowiada za przygotowanie sali do zajęć oraz dba o jej stan po zakończonych
zajęciach.
4. W pracowni szkolnej mogą przybywać uczniowie/słuchacze tylko w obecności nauczyciela
lub w uzasadnionych przypadkach za jego zgodą.
5. Obowiązkiem ucznia jest zachowanie ładu i porządku w miejscu pracy, zapoznanie się
z przepisami bhp i ich przestrzeganie.
6. Każde uszkodzenie sprzętu lub przyrządu musi być zgłoszone nauczycielowi.
7. Szczegółowe zasady dotyczące zajęć w pracowniach szkolnych określają regulaminy
pracowni.
§ 15. 1. Sala gimnastyczna jest obiektem sportowym szkoły przeznaczonym do prowadzenia
zajęć wychowania fizycznego i innych wynikających z programów nauczania dla kierunków
kształcenia zawodowego.
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2. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nimi
sprawuje w czasie zajęć zespół ćwiczący. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń
odpowiada nauczyciel.
3. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
4. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają: Dyrektor szkoły i nauczyciele wychowania
fizycznego.
5. Każda klasa czy grupa korzystająca z sali jest odpowiedzialna za ład i porządek.
6. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszelkie
uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.
7. Utrzymanie czystości sali, szatni, urządzeń i sprzętu stanowi warunek do dalszego
korzystania z nich.
8. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój do ćwiczeń.
9. Ćwiczącym nie wolno nosić na zajęcia pierścionków, kolczyków, łańcuszków, zegarków
i innych rzeczy mogących stwarzać zagrożenie w czasie ćwiczeń.
10. Włosy długie uczniowie powinni związać, by nie przeszkadzały w czasie ćwiczeń.
11. W sali gimnastycznej mogą przebywać grupy ćwiczących tylko w obecności nauczyciela.
12. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi.
13. Szczegółowe

zasady

obowiązujące

ćwiczących

ujęte

są

w

regulaminie

sali

gimnastycznej.
§ 16. 1. Dyrektor szkoły powołuje opiekuna wolontariatu.
2. Uczniowie i słuchacze szkoły mają możliwość pod kierunkiem opiekuna wolontariatu
aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym szkoły i środowisku pozaszkolnym
w zakresie działań wolontariatu:
1) pomocy w organizowaniu Festynów Osób Niepełnosprawnych;
2) pomocy koleżeńskiej w zakresie nauki;
3) pomocy pacjentom w warunkach domowych w zakresie swoich możliwości
i umiejętności pod nadzorem opiekuna wolontariatu, zgody pacjenta lub/i osób nim
opiekujących się zgodnie zaleceniami lekarza prowadzącego;
4) współpracujący ze stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na rzecz innych osób.
§ 17. 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z biblioteki służącej realizacji potrzeb
i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu
pracy nauczycieli, popularyzacji wiedzy.
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2. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami, nauczycielami oraz innymi bibliotekami
w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych, w zakresie upowszechniania czytelnictwa,
selekcjonowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz zaspakajania potrzeb
czytelniczych użytkowników.
3. Biblioteka szkolna gromadzi i udostępnia materiały edukacyjne oraz inne materiały
biblioteczne.
4. Biblioteka stwarza warunki do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnokomunikacyjnymi.
5. Biblioteka rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia
i pogłębia nawyk czytania i uczenia się.
6. Biblioteka organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną
uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów
należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym.
7. Szczegółowe zasady organizacji biblioteki szkolnej określa regulamin.
§ 18. 1. Internat jest integralną częścią szkoły
2. Do internatu w pierwszej kolejności są przyjmowani uczniowie szkoły a w przypadku
wolnych miejsc – uczniowie innych szkół.
3. Mieszkańcy internatu ponoszą całkowite lub częściowe koszty zakwaterowania, których
wielkość określają odrębne przepisy.
4. Za organizację pracy internatu, działania opiekuńczo-wychowawcze i nadzór
pedagogiczny odpowiada bezpośrednio kierownik internatu.
5. Szczegółowe zasady funkcjonowania i organizacji internatu określa jego regulamin.
§ 19. Szkoła organizuje doradztwo zawodowe.
§ 20. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy
ucznia/słuchacza, nauczyciela, dyrektora oraz organizacji działającej na rzecz rodziny.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z uczniem/słuchaczem.
3. Uczniowi/słuchaczowi, któremu z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych są
potrzebne pomoc i wsparcie, udziela się pomocy w następujących formach:
1) pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
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2) wsparcia psychologicznego;
3) porad i konsultacji;
4) warsztatów i szkoleń;
5) zajęć rozwijających uzdolnienia i umiejętność uczenia się;
6) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
7) indywidualizacji procesu nauczania.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana ze współpracy
z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz organizacjami i podmiotami działającymi
na rzecz rodziny.
§ 21. 1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, w szczególności organizacje
harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej
szkoły.
2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wyraża
Dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności.

ROZDZIAŁ 5
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§ 22. 1. Pracą szkoły kieruje dyrektor. Do realizacji zadań statutowych szkoły powołuje on
wicedyrektora, kierownika szkolenia praktycznego i kierownika internatu po zasięgnięciu opinii
organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.
2. Do obowiązków wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego należy:
1) zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole;
2) wykonywanie ujętych w planie rocznym czynności nadzoru pedagogicznego, w tym
obserwacje zajęć nauczycieli, prowadzenie dokumentacji nadzoru;
3) planowanie i organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach szkolenia
praktycznego;
4) kontrolowanie stosowanych metod nauczania w praktycznej nauce zawodu;
5) współpraca przy opracowaniu arkusza organizacyjnego w części dydaktycznej oraz
tygodniowego planu zajęć;
6) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli;
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7) przedstawianie propozycji oceny pracy nauczycieli;
8) zlecanie nauczycielom wykonania doraźnych prac, niezbędnych dla właściwego
funkcjonowania szkoły;
9) wykonywanie innych zadań wynikających z doraźnych potrzeb oraz zleconych przez
dyrektora szkoły.
3. Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego odpowiedzialny jest za:
1) właściwy dobór placówek praktycznej nauki zawodu;
2) organizację oraz przebieg zajęć praktycznych i praktyk zawodowych wynikających
z zawartych umów;
3) współpracę z placówkami szkolenia praktycznego;
4) ubezpieczenie uczniów na okres praktycznej nauki zawodu;
5) szczepienia ochronne uczniów wynikające z obowiązujących przepisów.
4. Obowiązki kierownika szkolenia praktycznego
1) zastępowanie dyrektora lub wicedyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole;
2) współdziałanie w wytyczaniu celów dydaktycznych i wychowawczych szkoły;
3) tworzenie warunków do realizacji zadań związanych z kształceniem praktycznym;
4) planowanie i organizowanie kształcenia praktycznego w placówkach szkolenia
praktycznego;
5) dbanie o prawidłowość dokumentacji szkolenia praktycznego;
6) reprezentowanie szkoły w kontaktach z pracodawcami;
7) przygotowanie

sprawozdań/ewaluacji

związanych

z

kształceniem

praktycznym

realizowanym w ramach praktyk zawodowych, informowanie Dyrektora szkoły
o efektach;
8) wykonywanie innych zadań wynikających z doraźnych potrzeb oraz zleconych przez
Dyrektora szkoły.
5. Zadania kierownika szkolenia praktycznego:
1) opracowywanie programów kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych prowadzonych
przez szkołę;
2) organizacja rekrutacji i przebiegu prowadzonych przez szkołę kursów specjalistycznych
i kwalifikacyjnych;
3) organizacja i nadzór nad szkoleniem praktycznym;
4) współpraca z placówkami szkolenia praktycznego i pracodawcami.
6. Obowiązki kierownika internatu:
1) zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole;
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2) organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w internacie;
3) wykonywanie ujętych w planie rocznym czynności nadzoru pedagogicznego dla
internatu, w tym obserwacje zajęć wychowawców, prowadzenie dokumentacji nadzoru;
4) zapewnienie młodzieży odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku;
5) współpraca z Młodzieżową Radą Internatu;
6) ścisła współpraca z Dyrektorem, wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami
w sprawach dotyczących mieszkańców internatu;
7) współpraca przy opracowaniu

arkusza organizacyjnego szkoły oraz

ustalanie

tygodniowego planu zajęć;
8) współpraca z uczniami w uzyskiwaniu pomocy socjalnej;
9) wykonywanie innych zadań wynikających z doraźnych potrzeb szkoły oraz zleconych
przez dyrektora.
7. Kierownik internatu w szczególności ponosi odpowiedzialność za:
1) pracę wychowawców oraz pracowników obsługi internatu;
2) właściwą realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
3) przestrzeganie przepisów sanitarnych, ppoż. oraz zabezpieczenia mienia
w pomieszczeniach internatu.
§ 23. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne
przepisy.
3. Wszyscy pracownicy szkoły odpowiedzialni są za bezpieczeństwo na terenie placówki.
§ 24. 1. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach
edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia.
2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
zobowiązany jest do kierowania się dobrem ucznia jako przyszłego pracownika
w strukturach opieki zdrowotnej i socjalnej.
3. Do podstawowych obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
2) dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;
3) poszanowanie godności osobistej uczniów;
4) dbanie o pomoce dydaktyczne i inny sprzęt;
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5) wspieranie

rozwoju

psychofizycznego

uczniów,

ich

zdolności

oraz

zainteresowań;
6) bezstronność i obiektywizm w ocenianiu oraz sprawiedliwe traktowanie
wszystkich uczniów;
7) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;
8) doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz wzbogacanie i aktualizowanie
swojej wiedzy, między innymi poprzez:
a) bieżącą analizę publikacji naukowych, popularnonaukowych, literatury
przedmiotu,
b) udział w pracach zespołów nauczycieli,
c) publikacje i prace własne (skrypty, wzorcowe konspekty, testy, programy
autorskie, pomoce dydaktyczne, wycieczki dydaktyczne),
d) staranne przygotowywanie się do każdej lekcji,
e) przygotowywanie uczniów do konkursów, zawodów i turniejów,
f) pracę uczniów w środowisku na rzecz ludzi potrzebujących pomocy
i opieki w ramach wolontariatu.
9) informowanie opiekunów klas, Dyrektora szkoły, wicedyrektora ds. kształcenia
zawodowego i rady pedagogicznej o wynikach dydaktyczno-wychowawczych
swoich uczniów, w szczególności na zebraniach zespołów nauczycieli danego
kierunku i posiedzeniach rad pedagogicznych;
10) aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rad pedagogicznych.
4. Nauczyciel ma prawo do poszanowania godności osobistej i godności zawodu.
5. Nauczyciel ma prawo do:
1) pracy w warunkach umożliwiających wykonywanie obowiązków dydaktycznowychowawczych;
2) samodzielnego wyboru podręcznika lub podręczników do prowadzenia nauczania
swojego przedmiotu,
3) pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora szkoły, Rady
Pedagogicznej, doświadczonych nauczycieli i instytucji oświatowych;
4) proponowania innowacji pedagogicznych i organizacyjnych;
5) zgłaszania wniosków związanych z pracą szkoły do Dyrektora, Rady
Pedagogicznej.
6. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za właściwy wybór podręczników nauczanego
przedmiotu pod względem jego walorów metodycznych i dydaktycznych w odniesieniu
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do realizowanej podstawy programowej i programu nauczania w danym zawodzie.
§ 25. 1. W szkole działają zespoły nauczycieli. Tworzenie stałych i doraźnych zespołów
nauczycieli uzależnione jest od polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym.
Nauczyciele mają obowiązek współpracować ze sobą w ramach zespołu. Pracą zespołu kieruje
powołany przez Dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia na danym kierunku kształcenia tworzą zespół, którego
zadaniem jest w szczególności:
1) korelacja treści nauczania przedmiotów;
2) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów
osiągania założonych celów edukacyjnych;
3) bieżące

informacje

dotyczące

m.in.

frekwencji,

problemów

dydaktyczno-

wychowawczych;
4)

analiza programów nauczania;

5)

uzgadnianie terminów sprawdzianów, zaliczeń;

6)

formułowanie projektów wniosków do dalszej pracy jako sugerowane zalecenia dla
Rady Pedagogicznej, w tym przydział obowiązków dla członków zespołu;

7)

inicjatywy dotyczące rozszerzenia zajęć edukacyjnych o: wolontariat, wycieczki
dydaktyczne i zajęcia poza lekcyjne;

8)

inicjatywy w kierunku szkoleń Rady Pedagogicznej;

9)

organizowanie

wewnątrzszkolnego

doskonalenia

zawodowego

oraz

doradztwa

metodycznego dla początkujących nauczycieli;
10) współdziałanie w organizowaniu pracowni szkolnych, a także w uzupełnianiu ich
wyposażenia.
§ 26. 1. Zadaniem wychowawcy oddziału jest sprawowanie opieki wychowawczej nad
uczniami/słuchaczami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowania do życia w społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów/słuchaczy,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów pomiędzy członkami
społeczności szkolnej.
2. Wychowawca w celu realizacji swoich zadań:
1) współdziała z innymi nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając i koordynując
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działania wychowawcze wobec ogółu uczniów/słuchaczy, a także wobec tych, którym
potrzebna jest indywidualna opieka,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami różne formy życia zespołowego,
3) w szczególnych sytuacjach utrzymuje kontakt z rodzicami lub opiekunami uczniów
w celu uzyskania pomocy w działaniach wychowawczych i rozwiązywania problemów
w nauce.
3. Swoje zadania wychowawca spełnia poprzez różnorodne formy pracy, w szczególności
przez:
1) spotkania i narady uczniów,
2) ogólne zebrania z dyrektorem i nauczycielami,
3) uroczystości i kultywowanie tradycji szkoły,
4) wyróżnienia uczniów.
4. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału, a w szczególności
prowadzi dokumentację przebiegu nauczania i opieki nad uczniami oraz przedstawia Radzie
Pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji po każdym semestrze.
5. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej Dyrektora,
wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego, kierownika internatu, właściwych placówek oraz
instytucji oświatowych i naukowych.
§ 27. Zadania nauczyciela bibliotekarza:
1) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni;
2) udzielanie informacji i porad dotyczących wypożyczeń;
3) prowadzenie statystyki wypożyczeń i przedstawianie informacji o nich w formie
sprawozdań;
4) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa;
5) gromadzenie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującą instrukcja i normami
bibliograficznymi;
6) sporządzanie planów pracy oraz rocznych sprawozdań;
7) planowanie zakupów książek i prenumeraty czasopism we współpracy z nauczycielami;
8) współpraca z innymi nauczycielami bibliotekarzami.
§ 28. Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom/słuchaczom
w czasie zajęć:
1) w pracowni szkolnej mogą przebywać uczniowie/słuchacze tylko w obecności nauczyciela
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lub w uzasadnionych przypadkach za jego zgodą;
2) obowiązkiem ucznia jest zachowanie ładu i porządku w miejscu pracy, zapoznanie się
z przepisami bhp;
3) każde uszkodzenie sprzętu lub przyrządu musi być zgłoszone nauczycielowi;
4) szczegółowe zasady dotyczące zajęć w pracowniach szkolnych określają regulaminy
pracowni;
5) uczeń/słuchacz odbywający praktykę zawodową podporządkowuje się regulaminom
wewnętrznym, przepisom bhp i p/poż obowiązującym w danym zakładzie pracy.

ROZDZIAŁ 6
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie
Postanowienia ogólne
§ 29. 1. Ocenianiu w szkole podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia/słuchacza. Nie ocenia się
zachowania ucznia/słuchacza.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia/słuchacza polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomów i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej
w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających
tę podstawę.
3. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia/słuchacza poszczególnych
ocen semestralnych wynikających z realizowanego programu nauczania dostosowuje się do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
ucznia/słuchacza:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie tego
orzeczenia;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego
orzeczenia;
3) 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;
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4) nieposiadającego

orzeczenia

lub

opinii

poradni

psychologiczno-pedagogicznej

i specjalistycznej, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na
podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli
i specjalistów;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej
opinii.
4. 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.
5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii
o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas
określony w tej opinii.
6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie semestralnej oceny
klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.
7. Uczeń okresowo zwolniony z zajęć z wychowania fizycznego uczestniczy w tych zajęciach
w charakterze obserwatora i asystenta nauczyciela.
8. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa
kształcenia w zawodach przewiduje naukę języka migowego, zwalnia z realizacji tych zajęć
ucznia/słuchacza niewidomego lub słabowidzącego.
9. W przypadku zwolnienia ucznia/słuchacza z nauki języka migowego w dokumentacji
przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
10. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia/słuchacza odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.
11. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia/słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w
tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi/słuchaczowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego
rozwoju;
3) motywowanie ucznia/słuchacza do dalszych postępów w nauce;
4) dostarczanie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych
uzdolnieniach ucznia/słuchacza;
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5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
12. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2) ocenianie bieżące z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
4) ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
5) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane semestralnych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
13. Każdy

nauczyciel

na

początku

kolejnego

semestru

roku

szkolnego

informuje

uczniów/słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez niego
programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, a także
o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
14. Uczeń lub słuchacz w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) semestralne,
b) końcowe.
15. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia/słuchacza
oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się.
16. Oceny są jawne dla ucznia/słuchacza.
17. Uczniowie

są

informowani

ustnie

o

przewidywanych

ocenach

klasyfikacyjnych

semestralnych, co najmniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.
18. Informacja o przewidywanej ocenie semestralnej przed radą klasyfikacyjną stwarza
możliwość poprawy oceny niesatysfakcjonującej ucznia.
19. Słuchacze są informowani osobiście lub droga elektroniczną o semestralnych ocenach
klasyfikacyjnych, co najmniej na 3 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady
pedagogicznej.
20. Na wniosek ucznia/słuchacza nauczyciel uzasadnia w formie ustnej lub pisemnej ustaloną
ocenę.
21. Jeżeli nauczyciel odmówi umotywowania oceny, uczeń może ten fakt zgłosić do Dyrektora
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szkoły w dniu podania oceny do wiadomości.
22. Dokumentację dotyczącą oceniania ucznia/słuchacza, egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu
poprawkowego oraz ponownego ustalenia oceny na podstawie sprawdzianu wiadomości
i umiejętności (z powodu zastrzeżeń zgłoszonych do dyrektora szkoły co do zgodności
wystawienia oceny z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny) jest udostępniana
uczniowi na jego wniosek w ciągu 7 dni od wystawienia oceny.
23. Bieżące i klasyfikacyjne oceny z zajęć edukacyjnych oraz jednostek modułowych dla ucznia
i słuchacza ustala się w stopniach według następującej skali:
1) celujący – 6;
2) bardzo dobry – 5;
3) dobry – 4;
4) dostateczny – 3;
5) dopuszczający – 2;
6) niedostateczny – 1.
24. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny: dopuszczający, dostateczny, dobry,
bardzo dobry, celujący.
25. Ustala się następujące ogólne kryteria bieżących i semestralnych ocen klasyfikacyjnych:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące wymagania edukacyjne w programie
nauczania przedmiotu, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje
rozwiązania nietypowe,
c) osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do
finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne osiągnięcia.
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń/słuchacz, który:
a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
przedmiotu w danej klasie,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
c) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem
nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań
i problemów w nowych sytuacjach.
3) stopień dobry otrzymuje uczeń/słuchacz, który:
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a) nie opanował w pełni wymagań edukacyjnych przedstawionych przez nauczyciela,
ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie
programowej,
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania
teoretyczne lub praktyczne.
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń/słuchacz, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu
trudności.
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń/słuchacz, który:
a) ma braki w opanowaniu programu nauczania, ale braki te nie przekraczają
możliwości uzyskania przez ucznia/słuchacza podstawowej wiedzy z danego
przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu
trudności.
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń/słuchacz, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania
przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze
zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim, elementarnym stopniu
trudności.
26. Szczegółowe wymagania edukacyjne ustalają nauczyciele poszczególnych zajęć i podają je
zawsze na początku semestru. Wymagania te są do wglądu uczniów/słuchaczy przez cały
okres nauki danego przedmiotu lub jednostki modułowej.
27. Podstawą ustalania ocen semestralnych dla uczniów kierunków dziennych są oceny bieżące.
Ustalając oceny semestralne nauczyciele biorą pod uwagę osiągnięcia ucznia w ciągu całego
semestru nauki.
28. Podstawą klasyfikowania uczniów kierunków dziennych w modułowym systemie kształcenia
na semestr programowo wyższy jest pozytywne zaliczenie jednostek modułowych w pełni
zrealizowanych w danym semestrze. O ocenie końcowej z jednostki modułowej decyduje
pozytywne zaliczenie poszczególnych elementów cząstkowych.
29. Ocenę klasyfikacyjną z danego modułu na kierunkach dziennych ustalają wspólnie
nauczyciele, którzy zrealizowali jednostki modułowe wchodzące w skład tego modułu.
30. Ustalając ocenę z wychowania fizycznego nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności
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wysiłek wkładany przez ucznia, systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność
ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
31. Promocję na semestr programowo wyższy uzyskuje uczeń, który uzyskał oceny pozytywne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
32. Promocje na semestr programowo wyższy uzyskuje słuchacz, który zdał egzaminy
semestralne z zajęć edukacyjnych zgodnie ze szkolnym planem nauczania.
33. Uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej
uzyskał pozytywne oceny semestralne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w semestrze
programowo najwyższym i semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych.
34. Uczeń, przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie organizowanym
przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na mocy odrębnych przepisów.
35. Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, jeżeli w wyniku klasyfikacji
semestralnej uzyskał pozytywne oceny z poszczególnych egzaminów semestralnych
z obowiązkowych

zajęć

edukacyjnych

w

semestrze

programowo

najwyższym

i z poszczególnych egzaminów semestralnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych.
36. Uczeń/słuchacz przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na mocy odrębnych przepisów.
§ 30. 1. Nauczyciele stosują różnorodne techniki sprawdzania osiągnięć ucznia, są to:
1) sprawdziany pisemne: kartkówka, sprawdziany, testy, prace pisemne;
2) odpowiedzi ustne;
3) wykonywanie czynności praktycznych;
4) obserwacja aktywności ucznia podczas zajęć lekcyjnych.
2. Zasady kontroli osiągnięć szkolnych ucznia:
1) sprawdziany pisemne;
2) Kartkówka – jest niezapowiedzianą wcześniej formą bieżącej kontroli wiadomości
wszystkich uczniów z co najwyżej ostatnich trzech lekcji;
a) kartkówka pozwala na oszczędność czasu lekcji, gdyż jednocześnie kontroluje
przygotowanie się wszystkich uczniów do zajęć,
b) kartkówka nie może być karą za złe zachowanie się uczniów,
c) kartkówka trwa do 20 minut,
d) ocena z kartkówki ma rangę oceny cząstkowej z odpowiedzi ustnej,
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e) ocena z kartkówki jest przedstawiana uczniom na następnej lekcji,
f) usprawiedliwione zgłoszenie przed zajęciami nieprzygotowanie zwalnia ucznia
z pisania niezapowiedzianej kartkówki.
3) sprawdzian, test, prace pisemne – jest to dłuższa forma sprawdzania wiedzy
i umiejętności obejmująca treści całego działu lub jego części,
a) jest jedyną formą sprawdzenia wiadomości z przedmiotu w danym dniu,
b) jest zapowiedziany co najmniej na tydzień przed terminem przeprowadzenia,
c) w razie nieobecności nauczyciela w dniu pracy klasowej nowy termin uzgadnia się
ponownie z uczniami już bez tygodniowego wyprzedzenia,
d) jeśli uczeń jest nieobecny, nauczyciel może wyznaczyć dla niego inny termin
bez zachowania

terminów

określonych

wyżej.

Nieprzystąpienie

ucznia

do sprawdzianu, testu, pracy pisemnej w terminie dodatkowym z przyczyn
nieusprawiedliwionych jest równoznaczne z wpisaniem oceny niedostatecznej z tego
sprawdzianu,
e) uzasadnieniem wystawionej oceny są podane kryteria (punktowe lub opisowe) oraz
sposób poprawienia,
f) sprawdzone i ocenione sprawdziany, testy i pisemne prace są udostępniane uczniowi,
uczeń ma prawo do uzyskania wyjaśnienia popełnionych błędów,
g) ocena z testu, sprawdzianu, pracy pisemnej jest przedstawiana uczniowi do dwóch
tygodni od czasu jej przeprowadzenia (termin przedłuża się o czas nieobecności
nauczyciela lub klasy w szkole),
h) sprawdziany, testy, prace pisemne pod koniec semestru należy przeprowadzać
w takim terminie, aby uczeń znał ocenę na tydzień przed klasyfikacją semestralną.
4) odpowiedzi ustne są jedną z form sprawdzenia wiadomości uczniów, przy których
przestrzegane są następujące ustalenia:
a) sprawdzanie wiedzy obejmuje maksymalnie trzy ostatnie lekcje lub tematy wskazane
wcześniej przez nauczyciela,
b) atmosfera odpowiedzi ustnych powinna sprzyjać możliwościom pełnego wykazania
się przez ucznia zdobytymi umiejętnościami i opanowaną wiedzą.
5) wykonywanie czynności praktycznych dotyczy tych przedmiotów, które w całości lub
części prowadzone są w formie ćwiczeń a sprawdzanie umiejętności praktycznych
dotyczących treści programowych całego działu powinno być zapowiedziane
z tygodniowym wyprzedzeniem;
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6) obserwacja aktywności ucznia dokonywana jest podczas zajęć dydaktycznych (wykłady
i ćwiczenia):
a) nauczyciel dokonuje oceny aktywności ucznia bezpośrednio po jednostce lekcyjnej
lub po cyklu zajęć,
b) ocenę aktywności nauczyciel wyraża stopniem szkolnym.
3. W przypadku zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych oraz informatyki
sprawdziany wiadomości i umiejętności ucznia mają przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
4. W procesie oceniania wiedzy i umiejętności uczniów obowiązują następujące ustalenia:
1) usprawiedliwione nieprzygotowanie do poszczególnych zajęć edukacyjnych może być
zgłaszane jeden raz na w semestrze przez dowolną liczbę uczniów;
2) nie można zgłaszać nieprzygotowania przed lekcją, na której zapowiedziano sprawdzian
pisemny lub ustny;
3) zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania po wywołaniu do odpowiedzi ustnej lub
po zapowiedzeniu kartkówki pociąga za sobą ocenę niedostateczną.
5. Sprawy konfliktowe rozwiązywane są w kolejności przez: nauczyciela przedmiotu,
wychowawcę, samorząd uczniowski, wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego, dyrektora
szkoły.
§ 31 Dokumentowanie procesu nauczania:
1) przechowywanie prac pisemnych;
a) sprawdziany, testy i prace pisemne nauczyciel przedmiotu przechowuje do końca
roku szkolnego,
2) oceny bieżące uzyskiwane przez uczniów/słuchaczy wpisywane są do dziennika zajęć
w dniu wystawienia oceny;
3) uzyskane przez uczniów/słuchaczy oceny semestralne są wpisywane do indeksu,
opatrzone datą i podpisem wystawiającego stopień.
Egzaminy klasyfikacyjne i sprawdzanie wiedzy i umiejętności
oraz zasady ponownego ustalenia semestralnej oceny klasyfikacyjnej dla młodzieży
§ 32. 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub ze wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia semestralnej oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego
na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
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2. Prawo do zadawania egzaminu klasyfikacyjnego przysługuje:
1) uczniowi z powodu usprawiedliwionej nieobecności, będącej przyczyną braku podstaw
do ustalenia oceny klasyfikacyjnej;
2) uczniowi z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, będącej przyczyną braku
podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej, na jego wniosek – po wyrażeniu zgody przez
radę pedagogiczną.
3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia semestralnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, za wyjątkiem
przedmiotów praktycznych, z których egzamin powinien mieć formę zadań praktycznych.
Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma
przede wszystkim formę zadań praktycznych.
6. Pytania i zadania praktyczne egzaminacyjne proponuje egzaminator.
7. Z prac komisja sporządza protokół zawierający nazwę zajęć edukacyjnych, skład komisji,
termin, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego
w przypadku egzaminu o charakterze praktycznym. Protokół stanowi załącznik do arkusza
ocen ucznia.
8. Jeśli najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej nie
wpłynie wniosek o egzamin klasyfikacyjny, to uczeń jest nieklasyfikowany i nie uzyskuje
promocji na semestr programowo wyższy.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez dyrektora szkoły.
10. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu
z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające
uzupełnienie programu nauczania i ustalenie semestralnej oceny klasyfikacyjnej z tych zajęć.
11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
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12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.
13. Uczeń może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że semestralna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny w terminie nie później niż 2 dni robocze od dnia zakończenia
semestralnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję
o przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia nie później niż w terminie
5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem.
14. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian wiadomości i umiejętności wchodzą:
-

dyrektor

szkoły

albo

nauczyciel

wyznaczony

przez

dyrektora

szkoły

jako

przewodniczący komisji,
-

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

-

nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

15. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
16. Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być
niższa od ustalonej wcześniej oceny.
17. Z prac komisja sporządza protokół zawierający nazwę zajęć edukacyjnych, skład komisji,
termin, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza 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.
18. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej semestralnej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
19. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych
albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych
zajęć.
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20. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z wychowania fizycznego z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
21. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z jednej lub dwóch jednostek modułowych
w pełni zrealizowanych w danym semestrze uczniowi przysługuje egzamin poprawkowy,
który odbywa się w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia uzyskania przez ucznia oceny
niedostatecznej.

Uczeń

warunkowo

może

uczestniczyć

w

kolejnych

jednostkach

modułowych do dnia w którym będzie przystępował do egzaminu poprawkowego.
W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu poprawkowego, uczeń
nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy.
22. W kształceniu zawodowym egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, laboratoryjnych
i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują
prowadzenie ćwiczeń, ma formę zadań praktycznych.
23. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły po zakończeniu semestru
jesiennego, nie później niż do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego, nie
później niż do dnia 31 sierpnia.
24. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:
-

dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako
przewodniczący komisji,

-

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

-

nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

25. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
26. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę
zajęć edukacyjnych, skład komisji, imię i nazwisko ucznia, termin egzaminu, zadania
egzaminacyjne oraz uzyskaną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się pisemne prace
ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o
wykonaniu zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
27. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym
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przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a jeśli zajęcia dydaktycznowychowawcze kończą się w styczniu – nie później niż do końca marca.
28. Uczeń, który nie uzyskał promocji na semestr programowo wyższy i może przystąpić
do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych, do czasu rozstrzygnięcia sprawy jego
promowania na semestr programowo wyższy, uczęszcza na zajęcia na tym semestrze,
na zasadach określonych przez radę pedagogiczną.
29. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr
programowo wyższy i powtarza semestr.
30. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły Rada Pedagogiczna może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować na semestr programowo wyższy ucznia,
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod
warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem
nauczania, realizowane w semestrze programowo wyższym.
Zasady oceniania, klasyfikowania oraz promowania w szkole dla dorosłych
§ 33. 1. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się po każdym
semestrze według skali, o której mowa w § 29 ust. 23. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo
wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.
2. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne
przeprowadzane z poszczególnych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania, po zrealizowaniu tych zajęć.
3. Terminy egzaminów semestralnych podawane są w każdym semestrze na konferencji
instruktażowej przedegzaminacyjnej.
4. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej
dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia
edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 procent
czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz uzyskał z tych zajęć oceny bieżące uznane
za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania, a w przypadku kształcenia
zawodowego na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu, oceny bieżące
uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania z zakresu wszystkich w pełni
zrealizowanych w danym semestrze jednostek modułowych.
5. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie pozytywnych ocen
bieżących w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
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6. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej
dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na poszczególne, obowiązkowe konsultacje,
przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 procent czasu
przeznaczonego na każde z tych konsultacji oraz uzyskał z wymaganych zajęć oceny bieżące
uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania, a w przypadku kształcenia
zawodowego na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu, oceny bieżące
uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania z zakresu wszystkich w pełni
zrealizowanych w danym semestrze jednostek modułowych.
7. W kształceniu dla dorosłych w przypadku nauczania jednego przedmiotu w semestrze przez
dwóch nauczycieli egzamin ustny lub pisemny przeprowadza nauczyciel realizujący
największą liczbę godzin przewidzianą dla tego przedmiotu w porozumieniu z pozostałymi
nauczycielami.
8. Słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne, w formie pisemnej, z dwóch
przedmiotów zawodowych podstawowych dla zawodu, w którym się kształci. Egzamin
semestralny w formie pisemnej przeprowadza się na podstawie zadań przygotowanych przez
nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.
9. Wyboru przedmiotów zawodowych, o których mowa w ust. 8 dokonuje Rada Pedagogiczna.
Decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach
w każdym semestrze.
10. Egzamin semestralny z pozostałych zajęć edukacyjnych w szkole dla dorosłych zdaje się
w formie ustnej z wyjątkiem egzaminu semestralnego z zakresu kształcenia zawodowego
praktycznego (pracownie i zajęcia odbywające się w zakładach pracy np. szpital, DPS, itp.),
który ma formę zadania praktycznego. Egzamin semestralny w formie ustnej i zadania
praktycznego, przeprowadza się na podstawie zadań przygotowanych przez nauczyciela
prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Liczba zestawów zadań jest większa od liczby
zdających, słuchacz losuje jeden zestaw. Egzamin semestralny w formie zadania
praktycznego przeprowadza się na podstawie zadań przygotowanych przez nauczyciela
prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, liczba zestawów jest większa od liczby zdających,
słuchacz losuje jeden zestaw.
11. W kształceniu zawodowym na podstawie modułowego programu nauczania, słuchacz zdaje
w każdym semestrze egzamin semestralny, w formie pisemnej, z danego modułu ze
wszystkich w pełni zrealizowanych jednostek modułowych przynależnych do tego modułu.
Egzamin semestralny przeprowadzają nauczyciele z realizowanych w danym semestrze
jednostek modułowych przynależnych do tego modułu.
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12. Przy ustalaniu oceny z danego modułu uwzględnia się oceny uzyskane przez słuchacza
z egzaminów

semestralnych

ustnych

przeprowadzonych

ze

wszystkich

w

pełni

zrealizowanych jednostek modułowych przynależnych do tego modułu. Egzamin
przeprowadzają wspólnie nauczyciele prowadzący zajęcia z poszczególnych jednostek
modułowych w ramach danego modułu, po zrealizowaniu tych jednostek modułowych.
13. Podstawą klasyfikowania i promowania słuchaczy kierunków zaocznych i stacjonarnych w
modułowym systemie kształcenia na semestr programowo wyższy w przypadku braku
możliwości przeprowadzenia egzaminu semestralnego z jednostki modułowej lub modułu w
pełni zrealizowanego, jest egzamin z realizowanej jednostki modułowej wiodącej na danym
kierunku kształcenia. Wyboru jednostki dokonuje Rada Pedagogiczna.
14. Oceny z danego modułu ustala się według skali, o której mowa w § 30 ust. 23.
15. Słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu
semestralnego, po uprzednim usprawiedliwieniu nieobecności, zdaje egzamin w terminie
dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
16. Egzamin semestralny w terminie dodatkowym przeprowadza się:
1) po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze jesiennym – nie później niż do końca
lutego;
2) po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze wiosennym – nie później niż do dnia
31 sierpnia.
17. Z egzaminu semestralnego i egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym sporządza się
protokół

zawierający:

nazwę

zajęć

edukacyjnych,

imię

i

nazwisko

nauczyciela

przeprowadzającego egzamin, termin, imiona i nazwiska słuchaczy, uzyskane oceny przez
poszczególnych słuchaczy. Do protokołu załącza się: prace egzaminacyjne (w przypadku
egzaminu w formie pisemnej), zestawy zadań wraz z zwięzłą informacją o odpowiedziach
słuchaczy (w przypadku egzaminu w formie ustnej), zestawy zadań wraz z zwięzłą
informacją o wykonaniu zadania praktycznego (w przypadku egzaminu w formie zadania
praktycznego).
18. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że semestralna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny w terminie nie później niż 2 dni robocze od dnia zakończenia
semestralnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o
przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności słuchacza nie później niż w
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się ze
słuchaczem.
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19. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian wiadomości i umiejętności wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
20. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
21. Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być
niższa od ustalonej wcześniej oceny.
22. Z prac komisja sporządza protokół zawierający nazwę zajęć edukacyjnych, skład komisji,
termin, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza 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.
23. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej semestralnej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
24. Słuchacz, który:
1) nie uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym
semestrze w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć,
albo
2) nie otrzymał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ocen uznanych za pozytywne
w ramach wewnątrzszkolnego oceniania, albo
3) nie przystąpił do egzaminu semestralnego,
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej otrzymuje wpis
„niesklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
25. Słuchacz, który nie spełnił warunków przystąpienia do egzaminu semestralnego, nie
otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.
26. Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny
z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych.
27. Egzaminy poprawkowe przeprowadzane są po każdym semestrze.
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28. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub
daną jednostkę modułową po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca
lutego i po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.
29. Semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku
egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
30. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych,
imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin, termin, imiona i nazwiska
słuchaczy, uzyskane oceny przez poszczególnych słuchaczy. Do protokołu załącza się: prace
egzaminacyjne (w przypadku egzaminu w formie pisemnej), zestawy zadań wraz z zwięzłą
informacją o odpowiedziach słuchaczy (w przypadku egzaminu w formie ustnej), zestawy
zadań wraz ze zwięzłą informacją o wykonaniu zadania praktycznego (w przypadku
egzaminu w formie zadania praktycznego).
31. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych z których słuchaczowi wyznaczono
dodatkowy termin egzaminu semestralnego, do którego nie przystąpił w wyznaczonym
terminie z przyczyn usprawiedliwionych.
32. Słuchacza, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, dyrektor szkoły
skreśla, w drodze decyzji, z listy słuchaczy.
33. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek
słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni
od dnia podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji
słuchaczy.
34. Dyrektor

szkoły

może

zwolnić

słuchacza

powtarzającego

semestr

z

realizacji

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z których uzyskał poprzednio pozytywną semestralną
ocenę klasyfikacyjną,
1) w przypadku zwolnienia, w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona” oraz podstawę
prawną zwolnienia (na podstawie art.44z ust. 3-5 ustawy o systemie oświaty).
35. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole,
1) w wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w
szkole.
36. Słuchacz kończy szkołę dla dorosłych, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą
składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne
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z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach
programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
37. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy
przedsiębiorczości”, jeśli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie
średnie potwierdzające zrealizowanie tych zajęć.
W przypadku zwolnienia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy
przedsiębiorczości” w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona” oraz rodzaj świadectwa będącego podstawą
zwolnienia i data jego wydania.

ROZDZIAŁ 7
Uczniowie/słuchacze szkoły
§ 34. 1. Uczeń/słuchacz ma prawo do:
1) zdobywania wiedzy w wybranym zawodzie, rozwijania zainteresowań własnych oraz
korzystania w tym celu z pomieszczeń, urządzeń i środków szkoły;
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej;
3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo
oraz ochronę i poszanowanie swojej godności;
4) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
5) swobody wyrażania myśli, przekonań i religii;
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7) pomocy w przypadku trudności w nauce;
8) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych;
9) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
10) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową;
11) bycia nagrodzonym za szczególne osiągnięcia.
2. Podczas zajęć edukacyjnych uczniowie/słuchacze mają prawo do:
1) znajomości celów lekcji, zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści
lekcji;
2) zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji;
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3) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, znajomości ustalonych przez nauczyciela
wymogów edukacyjnych oraz sposobów kontroli postępów w nauce.
§ 35. 1. Uczeń/słuchacz ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie
szkoły, a zwłaszcza dotyczących:
1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach i w życiu szkoły;
2) samokształcenia i samodoskonalenia się w zakresie przygotowania do przyszłej pracy
w zawodzie;
3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do uczniów, nauczycieli i innych
pracowników szkoły;
4) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój, dbałości o wspólne dobro,
ład i porządek na terenie szkoły, placówek praktycznej nauki zawodu;
5) przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów i regulaminów;
6) dążenia do promowania szkoły;
7) stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości, pomagania słabszym, przeciwdziałania
wszelkim przejawom przemocy, brutalności, braku kultury oraz społecznemu
niedostosowaniu;
8) godnego reprezentowania szkoły;
9) dbania o sprzęt i mienie szkoły, a w przypadku jego celowego uszkodzenia lub
zniszczenia ponoszenie konsekwencji finansowych – koszty naprawy lub zakupu nowego
sprzętu.
2. Podczas zajęć edukacyjnych uczniowie/słuchacze mają obowiązek:
1) systematycznego przygotowywania się do zajęć i aktywnego w nich uczestnictwa;
2) przestrzegania ustalonych zasad zachowania w czasie lekcji, uzupełnienia braków
wynikających z absencji.
3. Uczeń/słuchacz, przebywając w pomieszczeniach szkoły, ma obowiązek:
1) poszanowania zasad bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych osób;
2) zgłaszania

nauczycielom

i

Dyrektorowi

dostrzeżonych

zagrożeń

zdrowia

lub

bezpieczeństwa oraz awarie urządzeń i sprzętu.
4. W pomieszczeniach szkoły oraz ich otoczeniu nie wolno mieć przy sobie, używać lub
nakłaniać do używania środków odurzających i alkoholu.
5. W pomieszczeniach dydaktycznych nie wolno używać telefonów oraz urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk bez zgody nauczyciela.
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§ 36. Postanowienia dotyczące frekwencji:
5) uczniowie mają prawo do osobistego usprawiedliwiania nieobecności;
6) uwzględniane są jako usprawiedliwienia zaświadczenia wystawiane przez organy
administracji państwowej i samorządowej stwierdzające brak możliwości
uczestniczenia w zajęciach;
7) każdy nauczyciel, chcący zwolnić ucznia (grupę uczniów) z lekcji prowadzonych
przez innego nauczyciela, uzgadnia tę możliwość z nauczycielem prowadzącym
zajęcia przed lekcją;
8) uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po
przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia licząc od ostatniego dnia
nieobecności.
Po

tym

terminie

nieobecności

uznawane

są

przez

wychowawcę

za

nieusprawiedliwione;
9) w sytuacji, kiedy uczeń jest nieobecny na zajęciach dydaktycznych w trakcie
pierwszych

30

dni

pierwszego

semestru

i

są

to

nieobecności

nieusprawiedliwione, uznaje się, że nie podjął on nauki w szkole i uchwałą Rady
Pedagogicznej może być skreślony z listy uczniów szkoły;
10) uczeń, który opuścił 50% zajęć dydaktycznych w danym miesiącu, począwszy od
1 października semestru jesiennego i 1 marca semestru wiosennego, a są to
nieobecności nieusprawiedliwione, uchwałą Rady Pedagogicznej może być
skreślony z listy uczniów szkoły.
§ 37. 1. Uczeń/słuchacz może otrzymywać nagrody i wyróżnienia z funduszu szkoły za:
1) uzyskanie średniej ocen 4,75 i powyżej;
2) uzyskanie 100% frekwencji na zajęciach;
3) działalność społeczną i samorządową;
4) uczestnictwo w konkursach, olimpiadach, turniejach;
5) wolontariat;
6) działania na rzecz klasy, szkoły i środowiska.
2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane w formie:
1) pochwały Dyrektora szkoły;
2) listu gratulacyjnego;
3) dyplomu uznania;
4) nagrody książkowej lub rzeczowej.
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3. Wnioski o nagrody wraz z uzasadnieniem mogą zgłosić: wychowawca klasy, samorząd
uczniowski, nauczyciele przedmiotów, zespoły nauczycieli, Dyrektor szkoły.
§ 38. 1. Za nieprzestrzeganie ustaleń Statutu szkoły uczeń/słuchacz może być ukarany:
1) naganą wychowawcy udzieloną indywidualnie lub wobec całej klasy i odnotowaną
w dzienniku zajęć;
2) upomnieniem Dyrektora szkoły udzielonym w obecności wychowawcy i odnotowanym
w dzienniku zajęć;
3) naganą Dyrektora szkoły udzieloną indywidualnie lub wobec innych uczniów/słuchaczy
i zamieszczeniu informacji o zastosowaniu tej kary jako załącznika do arkusza ocen,
usuwanego po semestrze nienagannego zachowania;
4) skreśleniem z listy uczniów/słuchaczy szkoły.

2. Kary są wyrazem oceny ujemnej przewinienia ucznia/słuchacza, a ich dolegliwość
uzależniona jest od stopnia winy, rodzaju przewinienia, rozmiaru szkody, sposobu działania,
pobudek czynu, warunków osobistych ucznia.

3. Cele, jakie stawia się, wymierzając karę to:
1) wychowanie (pouczenie) sprawcy przewinienia;
2) oddziaływanie wymierzonej kary na innych.

4. Z całą stanowczością Rada Pedagogiczna karać będzie z pominięciem stopniowania kar:
1) chuligaństwo;
2) spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających;
3) przebywanie na terenie szkoły i placówkach praktycznej nauki zawodu w stanie
nietrzeźwym;
4) posiadanie i handel środkami odurzającymi lub narkotykami.

5. Kara wymieniona w ust. 1 pkt. 4 wymierzana jest w przypadku rażącego naruszenia
postanowień Statutu szkoły. Zagrożone są nią postępki polegające na:
1) wszczynaniu bójek i awantur na terenie szkoły;
2) umyślnym uszkodzeniu ciała innych uczniów lub pracowników szkoły;
3) celowym niszczeniu mienia szkolnego, niszczenia i fałszowania dokumentacji szkolnej;
4) świadomym spowodowaniu w szkole niebezpieczeństwa powszechnego, polegającym na
wywołaniu zagrożenia przerwania zajęć i zamachu na bezpieczeństwo osób
przebywających w budynku;
5) kradzieży mienia szkolnego i prywatnego;
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6) znieważaniu innych uczniów/słuchaczy, grona pedagogicznego lub innych pracowników
szkoły.

6. Z wnioskiem o skreślenie z listy uczniów/słuchaczy szkoły może wystąpić do rady
pedagogicznej wychowawca lub inny nauczyciel.

7. Dyrektor szkoły wydaje decyzję administracyjną o skreśleniu ucznia/słuchacza z listy
uczniów/słuchaczy szkoły niezwłocznie po przyjęciu przez radę pedagogiczną odpowiedniej
uchwały.

8. Dyrektor szkoły natychmiast w formie pisemnej powiadamia ucznia/słuchacza
o wymierzonej karze, przekazując informację o trybie odwołania.

9. Uczeń/słuchacz ma prawo odwołania się od kary w formie pisemnej:
1) w terminie 7 dni od wymierzenia kary wymienionej w ust. 1 pkt. 3 do Dyrektora szkoły;
Dyrektor

jest

zobowiązany przedstawić

Radzie

Pedagogicznej

odwołanie

do

rozpatrzenia,
2) w terminie 14 dni od daty wymierzenia kary wymienionej w ust. 1 pkt. 4 do kuratora
oświaty lub organu prowadzącego.

10.W ciągu 14 dni od daty złożenia odwołania zainteresowany winien otrzymać na piśmie
decyzję ostateczną.

11.Uczeń/słuchacz przed otrzymaniem świadectwa lub w przypadku przerwania nauki powinien
uregulować wszystkie zobowiązania wobec szkoły.

12.Obecność ucznia na zajęciach jest kontrolowana, a za nieusprawiedliwioną nieobecność
Dyrektor na wniosek wychowawcy lub Rady Pedagogicznej może zastosować sankcje:
upomnienie, nagana z wpisaniem do indeksu i arkusza ocen.

13.Interesy uczniów/słuchaczy wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej reprezentuje Samorząd
Uczniowski.
§ 39. Ucznia/słuchacza na zajęciach odbywających się w pracowniach szkolnych i placówkach, z
którymi szkoła ma podpisaną odrębną umowę oraz uroczystościach szkolnych, a także
grupowych i indywidualnych wyjściach w charakterze reprezentacji szkoły obowiązuje
umundurowanie ustalone na początku klasy pierwszej wraz z wychowawcą.
§ 40. Słuchacz może uczęszczać na zajęcia edukacyjne przygotowując się do egzaminów
eksternistycznych zawodowych w zawodach administracyjno-usługowych (AU), w których
szkoła prowadzi kształcenie zawodowe. Dyrektor szkoły ustala indywidualnie program
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uczęszczania.

ROZDZIAŁ 8
Przyjmowanie uczniów/słuchaczy do szkoły
§ 41. Kandydaci na semestr pierwszy nauki w szkole przyjmowani są na podstawie aktualnie
obowiązujących przepisów, określających zasady i tryb przyjmowania.
§ 42. Uczniami/słuchaczami szkoły są absolwenci szkół ponadgimnazjalnych typu: liceum,
technikum, posiadający świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz absolwenci
szkół ponadpodstawowych typu: liceum, technikum oraz szkoły branżowej II stopnia
posiadający świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
§ 43. 1. Rekrutacja kandydatów do szkoły odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami
w danym roku szkolnym.
2. Podstawowym warunkiem przyjęcia na I semestr nauki jest ukończenie szkoły
ponadgimnazjalnej lub/i ponadpodstawowej.
3. Kandydaci do szkoły obowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
1) podanie kandydata do szkoły;
2) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej odpowiedniego typu lub szkoły
ponadpodstawowej;
3) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w wybranym
zawodzie wystawione przez lekarza medycyny pracy;
4) trzy zdjęcia;
5) zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B i książeczkę do celów sanitarnoepidemiologicznych;
6) podanie do internatu – dotyczy osób zainteresowanych.
4. W

przypadku,

gdy

kandydat

posiada

zaświadczenie

lekarskie

stwierdzające

przeciwwskazania do kształcenia w wybranym zawodzie, nie może być dopuszczony do
nauki.
5.

Dyrektor szkoły w celu przeprowadzenia rekrutacji powołuje szkolną komisję rekrutacyjnokwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.

6. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności:
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1) podanie

do

wiadomości

kandydatom

informacji

o

warunkach

rekrutacji,

z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w statucie szkoły;
2) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy
kandydatów przyjętych do szkoły;
3) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
7. Na semestr programowo wyższy przyjmuje się ucznia na podstawie:
1) odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której słuchacz odszedł i wpisu do
indeksu (jeśli posiada) potwierdzającego ukończenie semestru programowo niższego
szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu;
2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na warunkach
określonych w odrębnych przepisach – w przypadku przechodzenia słuchacza ze szkoły
niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej, przy czym egzaminy
klasyfikacyjne przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych przyjętych
w szkolnym planie nauczania dla semestru programowo niższego od semestru,
do którego słuchacz przechodzi; ewentualne różnice programowe są uzupełniane
na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.
Decyzję w tych sprawach podejmuje dyrektor szkoły.
8. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna działa do czasu zakończenia przyjęć kandydatów
na semestr pierwszy, przy czym dyrektor szkoły może przedłużyć termin zakończenia pracy
komisji w przypadku, gdy szkoła posiada wolne miejsca na kierunkach, na które prowadzona
jest rekrutacja.
9. Dyrektor szkoły:
1) przekazuje Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty i Zarządowi Powiatu
Giżyckiego informacje dotyczące rekrutacji na semestr pierwszy;
2) w przypadku nie dokonania pełnego naboru do szkoły – wyznacza termin dodatkowej
rekrutacji;
3) przedłuża termin składania podań o przyjęcie do szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest
mniejsza niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła;
4) zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów,
warunków przyjęć i wyników rekrutacji;
5) przeprowadza egzamin klasyfikacyjny.
10. Uczeń/słuchacz przechodzący z innej szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach
szkoły

publicznej,

może

być

przyjęty

na

semestr

programowo

wyższy.

Jeżeli uczeń/słuchacz w szkole, z której przechodzi zrealizował obowiązkowe zajęcia
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z zakresu kształcenia zawodowego w węższym zakresie niż w oddziale szkoły, do której
przechodzi, to różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w
oddziale szkoły, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez
nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
11. Dyrektor szkoły zapewnia uczniowi/słuchaczowi do końca danego etapu edukacyjnego,
warunki do zrealizowania treści nauczania z tych zajęć, których nie realizował w szkole,
z której przechodzi.
12. Jeżeli z powodu rozkładu zajęć edukacyjnych lub innych ważnych przyczyn nie można
zapewnić

uczniowi/słuchaczowi

warunków

do

zrealizowania

treści

nauczania

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny z tych
zajęć na zasadach uregulowanych w statucie.
13. W przypadku, gdy uczeń/słuchacz w szkole z której przechodzi zrealizował obowiązkowe
zajęcia edukacyjne i uzyskał pozytywną ocenę klasyfikacyjną, a w oddziale szkoły, do której
przechodzi, zajęcia te są lub będą realizowane w tym samym lub węższym zakresie
uczeń/słuchacz jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia w tych zajęciach.
14. Uczeń/słuchacz, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, z powodu
negatywnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole, z której
przechodzi, a który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w
oddziale szkoły do której przechodzi, uzyskał pozytywne oceny klasyfikacyjne, może być
przyjęty na semestr programowo wyższy.

ROZDZIAŁ 9
Kształcenie zawodowe
§ 44. 1. W procesie kształcenia zawodowego podejmuje się działania wspomagające rozwój
ucznia/słuchacza stosownie do jego potrzeb i możliwości, z uwzględnieniem indywidualnej
ścieżki edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji
zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.
2. Nauczanie przedmiotów kształcenia teoretycznego odbywa się w szkole.
3. Nauczanie przedmiotów kształcenia praktycznego odbywa się w pracowniach szkolnych
i/lub placówkach, z którymi szkoła ma podpisaną odrębną umowę.
§ 45. 1. Praktyczna nauka zawodu odbywa się na terenie placówek kształcenia praktycznego,
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z którymi szkoła zawiera umowy oparte o aktualnie obowiązujące akty prawne.
2. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana przez szkołę w formie zajęć praktycznych
i praktyk zawodowych.
3. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów/słuchaczy w celu opanowania przez nich
umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.
4. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej
wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
5. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego.
6. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych
i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych praktyk określa program nauczania dla
danego zawodu dopuszczony do użytku przez Dyrektora szkoły.
7. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu dla uczniów/słuchaczy szkoły
wynosi 8 godzin. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość
przedłużenia dobowego wymiaru godzin praktycznej nauki zawodu do 12 godzin, przy
zachowaniu tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych.
8. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w systemie zmianowym, także w porze nocnej.
9. Praktyczna nauka zawodu jest prowadzona indywidualnie lub w grupach. Liczba uczniów
w grupie uwzględnia prawidłową, zgodnie z zasadami dydaktyki, realizację programu
nauczania dla danego przedmiotu, specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki
zawodu.
10. Podziału uczniów na grupy dokonuje wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego
lub kierownik szkolenia praktycznego.
11. Za organizację i przebieg praktycznej nauki zawodu odpowiada Dyrektor szkoły oraz
wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego lub kierownik szkolenia praktycznego.
§ 46. 1. W okresie odbywania praktyk zawodowych uczniowie/słuchacze są zobowiązani
stosować się do obowiązującego w danym zakładzie pracy porządku i regulaminu.
2. W razie naruszenia przez ucznia/słuchacza obowiązującego porządku i regulaminu
zakład pracy niezwłocznie powiadamia o tym szkołę.
3. Uczeń/słuchacz na praktykę zawodową uczęszcza w umundurowaniu ustalonym przez
szkołę.
4. Uczeń/słuchacz przed rozpoczęciem praktyki zawodowej w danym semestrze powinien
być ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw
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nieszczęśliwych wypadków (NNW).
5. W czasie odbywania praktyki zawodowej uczniowie/słuchacze są zobowiązani
do przestrzegania tajemnicy zawodowej.
6. Uczniowie/słuchacze nie mogą udzielać informacji o stanie zdrowia chorego żadnej
osobie, w tym rodzinie i choremu.
7. Uczennica/słuchaczka będąca w ciąży powinna ten fakt zgłosić Dyrektorowi szkoły w
celu ustalenia możliwości realizacji praktycznej nauki zawodu.
8. Czas trwania praktyki zawodowej oraz jej zakres określa program nauczania dla zawodu.
9. Praktyka zawodowa powinna być zakończona oceną (wpis do indeksu i dzienniczka
praktyk) oraz opinią o postawie ucznia w czasie praktyki zawodowej, wystawioną przez
opiekuna.
10. W przypadku nie wpisania oceny do indeksu przez opiekuna praktyki, ocenę wpisuje
wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego lub kierownik szkolenia praktycznego
na podstawie uzyskanej opinii z danego zakładu pracy.

§ 47. 1. Dyrektor szkoły:
1) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości,
jeżeli przedłoży on:
a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom
uzyskania

tytułu

zawodowego

wydane

po

zdaniu

egzaminu

kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne, świadectwo czeladnicze
lub dyplom mistrzowski w zawodzie, w którym się kształci, lub dokument
równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej,
b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie
w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi
trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu,
2) może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu
w części, jeżeli:
a) słuchacz uzyskał przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo lub
dyplom uzyskania tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu
kwalifikacyjnego lub świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski,
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świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe – w zawodzie wchodzącym
w zakres zawodu, w którym się kształci, lub dokument równorzędny
wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej,
b) słuchacz

przedłoży

zaświadczenie

wydane

przez

pracodawcę,

potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu
co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu
dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci,
c) słuchacz

przedstawi

zaświadczenie

wydane

przez

pracodawcę,

potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci, lub
w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci.
2. W szkole dla dorosłych, która prowadzi kształcenie zawodowe na podstawie
modułowego programu nauczania dla zawodu, dyrektor szkoły zwalnia słuchacza
z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu wyłącznie w zakresie praktyk
zawodowych, jeżeli przedłoży on zaświadczenie potwierdzające przepracowanie
w zawodzie, w którym się kształci, lub okresu co najmniej równego okresowi trwania
nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym
się kształci lub zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie
w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu,
w którym się kształci.
3. Powyższe zaświadczenie należy przedłożyć dyrektorowi szkoły w każdym semestrze,
w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu.
4. Zwolnienie może nastąpić po ustaleniu przez Dyrektora szkoły wspólnego zakresu
umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym słuchacz się kształci, i dla zawodu
wchodzącego w zakres tego zawodu.
5. Słuchacz, który został zwolniony w części odbycia praktycznej nauki zawodu, jest
obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu w uzgodnieniu
z wicedyrektorem

ds.

kształcenia

zawodowego

lub

kierownikiem

szkolenia

praktycznego.
6. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia
praktycznej nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się,
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odpowiednio, „zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu” lub „zwolniony
w części z praktycznej nauki zawodu” oraz podstawę prawną zwolnienia.

ROZDZIAŁ 10
Postanowienia końcowe
§ 48. 1. Szkoła posiada Sztandar, ceremoniał szkolny, Izbę Tradycji i Kronikę Szkolną.
2. Do stałych uroczystości szkolnych należy:
1) rozpoczęcie roku szkolnego;
2) wręczenie indeksów uczniom I semestru;
3) wręczenie świadectwa ukończenia szkoły;
4) zakończenie roku szkolnego.
§ 49. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę używa
się pieczęci urzędowej oraz podaje się nazwę szkoły: Szkoła Policealna im. Hanny
Chrzanowskiej w Giżycku.
§ 50. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają
odrębne przepisy.
§ 51. Dyrektor szkoły zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym statutem wszystkim
członkom społeczności szkolnej.
§ 52. Zmiany w statucie następują w trybie przewidzianym odrębnymi przepisami.
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