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STATUT 

ZESPOŁU  SZKÓŁ  TECHNICZNYCH                                                      

I  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

im.  JANA  PAWŁA  II  w  LIMANOWEJ 
 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 

1954, 1985 i 2169  z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę  – Prawo oświatowe  

(Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i 949) 

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017r. 

poz. 649). 

6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad 

techniki prawodawczej” (Dz.U. 2016 r. poz. 283 z późn. zm.).
1
 

 
 

1. Postanowienia  wstępne 
 

§ 1 

Ogólna charakterystyka Zespołu 

 

      1.W skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II                             

w Limanowej zwanego dalej Zespołem  wchodzą następujące typy szkół: 

1) II Liceum Ogólnokształcące im. Legionów Józefa Piłsudskiego 

2) Technikum 

3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

     4) (uchylony) 

5) Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

6) (uchylony) 

7) Centrum Kształcenia Ustawicznego 

8) Branżowa Szkoła I Stopnia
2
 

2. Siedzibą Zespołu jest: 34- 600 Limanowa, ul Zygmunta Augusta 8 

3. Organem prowadzącym Zespół jest  Powiat Limanowski. 
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4. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Małopolskie Kuratorium Oświaty                       

w Krakowie. 

5. Statutowa działalność Zespołu jest finansowana przez organ prowadzący Zespół. 

6. Zespół może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form 

działalności statutowej z dotacji, z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów, a także z 

zysków uzyskanych z działalności gospodarczej. 

7. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady 

prowadzenia i przechowywania właściwej Zespołowi dokumentacji określają odrębne 

przepisy. 

8. Zespół gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, 

pochodzenie społeczne, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne. 

9. Zespół czyni wszystko, aby uczniom stworzyć optymalne warunki dla ich 

intelektualnego, kulturalnego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju. 

10. Zespołowi nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej                             

i przedstawicieli rodziców oraz uczniów. 

11. W skład Zespołu wchodzą także : 

1) warsztaty szkolne, których nazwa brzmi: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej. 

2) (uchylony)
33

 

3) Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów kat A, B. 

12. Zawody i kwalifikacje poszczególnych Szkołach systematycznie dostosowywane są  

do kierunku zmian w kształceniu zawodowym i potrzeb regionalnego rynku pracy. 

 

§ 2 

Kierunki kształcenia, cykle kształcenia 

 

1. W II Liceum Ogólnokształcącym im. Legionów Józefa Piłsudskiego – okres nauki 3 lata, 

z przedmiotami o poszerzonej podstawie programowej, w Technikum– okres nauki 4 lata, 

w zawodach: 

1) technik mechanik 

2) technik elektryk 

3) technik informatyk 

4) technik pojazdów samochodowych. 

5) technik architektury krajobrazu 

6) technik mechatronik 

7) technik organizacji reklamy 

2. W Zasadniczej Szkole Zawodowej – okres nauki 3 lata dla uczniów z kształceniem 

praktycznym w warsztatach szkolnych oraz uczniów – pracowników młodocianych z 

kształceniem praktycznym w zakładach pracy lub rzemiośle, w zawodach : 

1) mechanicznych (ślusarz, mechanik – monter, operator obrabiarek, itp.), 

2) samochodowych (mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy 

itp.), 

3) elektrycznych (elektryk, elektromechanik itp.), 

4) budowlanych (monter urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, itp.), 
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5) innych – klasy wielozawodowe, 

3. ( uchylony) 

4. ( uchylony) 

5. W Branżowej Szkole I stopnia okres nauki trwa 3 lata dla uczniów z kształceniem 

praktycznym w warsztatach szkolnych oraz uczniów – pracowników młodocianych z 

kształceniem praktycznym w zakładach pracy lub rzemiośle, w obszarach: 

elektryczno – elektronicznym (EE) oraz mechanicznym i górniczo  - hutniczy(MG).
4
  

6. W Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego – prowadzone są turnusy dla 

ZSZ, uczniów pracowników młodocianych wg obowiązującego programu nauczania, 

Pracę Ośrodka reguluje jego Statut. 

7. Każdy rok kształcenia w Zespole podzielony jest na 2 okresy. 

 

 

§ 3 

Szczegółowe warunki rekrutacji. 

 

1. Uczniami  Zespołu stają się kandydaci : 

1) do Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Branżowej Szkoły I stopnia
5
, którzy uzyskali 

odpowiednią ilość punktów na egzaminie gimnazjalnym i za świadectwo ukończenia 

gimnazjum (wybrane przedmioty określone w regulaminie rekrutacji). Do klas 

młodocianych pracowników, także po przedstawieniu umowy o praktyczną naukę 

zawodu. 

2) do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum, którzy uzyskali odpowiednią ilość punktów 

na egzaminie gimnazjalnym i za świadectwo ukończenia gimnazjum. 

3) (uchylony) 

1a. Punkty przelicza się w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego                         

i trzech wybranych obowiązkowych przedmiotów (wybrane przedmioty określone                            

w regulaminie rekrutacji). 

1b. Do obliczenia ilości punktów brane są również pod uwagę szczególne osiągnięcia 

uczniów jak: 

 a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, 

 b) osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

2. Kandydaci do Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Branżowej Szkoły I stopnia
6
, Technikum 

dodatkowo muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do 

kształcenia  w wybranym zawodzie. 

3. (uchylony) 

4. W Zespole powołuję się Szkolną Komisję Rekrutacyjną. 

5. W oparciu o Statut Szkoły i Decyzję Małopolskiego Kuratora Oświaty opracowuje się Re-

gulamin Rekrutacji. 

6. Kandydaci przyjęci do klas młodzieżowych, pozostają uczniami Zespołu do czasu 

ukończenia odpowiedniej szkoły, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego          

w którym ukończyli: 

1) w Zasadniczej Szkole Zawodowej i  Branżowej Szkoły I stopnia
7
 - 20 lat 

2) w Liceum  Ogólnokształcącym - 21 lat 
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3) w Technikum                - 22 lata 

 

 

2.  Cele  i  zadania  zespołu 

 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program 

wychowawczy i program profilaktyki wspomagając ucznia w jego wszechstronnym rozwoju. 

 

§ 4 

Kształcenie i wychowanie 

 

1. Zespół umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia Szkoły oraz: 

1) uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu 

(Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Branżowa Szkoła I stopnia
8
,  Technikum); 

2) uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu przez absolwentów Liceum, 

Technikum; 

3) ukończenie nauki w Branżowej Szkoły I stopnia umożliwia uzyskanie świadectwa 

potwierdzającego kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej 

szkole, a także dalsze kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia lub, począwszy od 

klasy drugiej, w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.
9
   

2.  Zespół realizuje cele i zadania zawarte w Podstawie Programowej. 

3. Oprócz podstawowego programu Zespół realizuje rozszerzony program nauczania 

wybranych  przedmiotów. 

4. Uczniowie Zespołu mają prawo do indywidualnego programu i cyklu kształcenia. Odpo-

wiedniego zezwolenia udziela dyrektor Zespołu po uzyskaniu orzeczenia Poradni Psycho-

logiczno – Pedagogicznej, zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz uzyskaniu akcep-

tacji organu prowadzącego. 

5. Zespół umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów i czynnie wspiera ich 

udział we wszelkiego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

6. Uczniowie Zespołu mają udostępnione pracownie przedmiotowe, bibliotekę, internat, 

warsztaty szkolne. 

7. Organizowane są praktyki i zajęcia praktyczne dla Technikum, Branżowej Szkoły I stop-

nia
10

 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 

8. W dziedzinie wychowania Zespół  kształtuje spójny system wartości umożliwiający 

dokonywanie trafnych wyborów moralnych i postaw życiowych, a w szczególności: 

1) uczy wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, godzenia własnych potrzeb i wolności z 

wolnością innych; 

2) wpaja uczniom postawy tolerancji, dialogu i uczy współdziałania z innymi; 

3) wdraża uczniów do obowiązkowości i samodyscypliny; 

4) rozwija dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie dobra, prawdy i piękna; 

5) kształtuje poczucie związku z „małą ojczyzną” w powiązaniu z potrzebą szacunku i 

dbałości o dobro wspólne w wymiarze ogólnonarodowym i społecznym; 

6) organizuje lub wspiera zbiorowe uczestnictwo uczniów w różnych  wartościowych  i 

kształcących imprezach kulturalnych, rozrywkowych,  sportowych i turystycznych; 
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7) nawiązuje kontakt ze szkołami różnych państw europejskich oraz organizuje okresowe 

spotkania uczniów Zespołu z uczniami tych szkół. 

9.  Zespół  realizuje zadania z dziedziny wychowania i profilaktyki poprzez: 

1) realizację programu wychowawczego i szkolnego programu  profilaktyki zespołu szkół; 

2) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów; 

3) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów Zespołu; 

4) stały kontakt z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Kuratorem Sądowym, 

Inspektorem ds. Nieletnich; 

5) współpracę wychowawców klas z pedagogiem szkolnym, wychowawcami internatu, 

rodzicami i opiekunami; 

6)  zdecydowane reagowanie na postawy patologiczne i demoralizujące oraz dbałość o 

utrzymanie dyscypliny i przestrzeganie obowiązków określonych w  statucie Zespołu.; 

10. W szkole zorganizowane jest wewnętrzne doradztwo zawodowe, którego celem jest: 

1) umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy na temat własnych predyspozycji i potrzeb 

zawodowych; 

2) wspieranie rozwoju uczniów w zakresie ich zdolności, pasji i zainteresowań jako podstawy 

do wyboru zawodu: 

3) dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu wyboru zawodu i rynku pracy oraz 

możliwości poruszania się po nim; 

4) rozwijanie kompetencji związanych z rozwojem osobistym i zawodowym; 

5) udzielanie pomocy rodzicom w zakresie ich wsparcia w podejmowaniu decyzji 

zawodowych i edukacyjnych dzieci.
1111

 

 

§ 5 

Działalność innowacyjna i eksperymentalna. 

 
1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną mającą na celu posze-

rzenie lub modyfikację zakresu realizowanych w szkole celów i treści kształcenia, wycho-

wania lub opieki albo poprawę skuteczności działania szkoły uwzględniając potrzeby śro-

dowiska i specyfikę szkoły, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie zarządzeniem mini-

stra właściwego do spraw oświaty. 

2 . Innowacje i eksperymenty nie mogą prowadzić do zmiany typu szkoły. 

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

całą szkołę, oddział lub grupę. 

4. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpo-

wiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych 

działań innowacyjnych i eksperymentalnych. 

5. Innowacje lub eksperymenty, wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budże-

towych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody 

na finansowanie planowanych działań. 

6. Rekrutacja do szkół lub oddziałów, w których jest prowadzona innowacja lub eksperyment, 

odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności. 

7. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny. 

8.  Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna. 

9.  Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu: 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji; 

2) opinii Rady Rodziców; 

3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, 

w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane. 
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10. Dyrektor szkoły przekazuje uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia inno-

wacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią Rady Pedagogicznej i zgodą autora lub zespołu 

autorskiego innowacji, kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę w terminie 

do   dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpo-

częcie innowacji. 

11. Wniosek, dotyczący innowacji lub eksperymentu o. których mowa w ust. 3, składa się za 

pośrednictwem kuratora oświaty, który dołącza swoją opinię 

12. Wniosek powinien zawierać: 

1) cel, założenia i sposób realizacji eksperymentu; 

2) opinię jednostki naukowej, dotyczącą założeń eksperymentu wraz ze zgodą tej jednostki 

na sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu i na dokonanie jego oceny; 

3) zgodę Rady Pedagogicznej; 

4) zgodę organu prowadzącego szkołę. 

13. Dyrektor szkoły prowadzącej eksperyment przekazuje bezpośrednio po jego zakończeniu 

ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania ocenę eksperymentu dokonaną 

przez jednostkę naukową, która sprawuje opiekę nad przebiegiem eksperymentu, a także 

informuje  

o niej organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

14. Ocenę składa się za pośrednictwem kuratora oświaty, który dołącza swoją ocenę. 

 

§ 6 

Organizacja zajęć dodatkowych. 

 
1. Organizacja zajęć dodatkowych: 

1) szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, uwzględniające potrzeby edukacyjne i 

zainteresowania uczniów; 

2) zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone z inicjatywy nauczyciela, za zgodą Dyrektora lub 

na wniosek Dyrektora szkoły lub innych organów funkcjonujących szkoły; 

3) zajęcia mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach 

oddziałowych lub międzyoddziałowych zgodnie ze stałym harmonogramem; 

4) prowadzenie zajęć jest dokumentowane przez nauczyciela prowadzącego na zasadach 

określonych przez dyrektora szkoły; 

5)  zajęcia są organizowane zgodnie z wymogami dydaktyki i bezpieczeństwa; 

6) program zajęć opracowuje nauczyciel prowadzący i przedstawia go do zatwierdzenia 

Dyrektorowi; 

7)  zajęcia podlegają obserwacji oraz kontroli ze strony Dyrektora Szkoły, wicedyrektorów 

oraz kierownika Warsztatów Szkolnych 

8) z realizacji programu zajęć nauczyciel składa sprawozdanie na podsumowującym 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

9) opiekę i bezpieczeństwo uczestnikom zapewnia nauczyciel prowadzący zajęcia; 

10) dodatkowe zajęcia pozalekcyjne mogą być  również finansowane ze środków Rady 

Rodziców, organu prowadzącego lub innych instytucji wspomagających działalność 

szkoły. 

 

§ 7 

Pomoc i opieka socjalna oraz zdrowotna. 
 

1. Zespół umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształ-

cenia lub zawodu poprzez organizację : 

1)  spotkań i zajęć z pracownikami naukowymi wyższych uczelni; 

2)  spotkań z pracownikami biur pracy, zakładów pracy, firm marketingowych. 

3)  prowadzenie zajęć edukacyjnych z przedsiębiorczości. 
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4)  stałą współpracę z psychologiem. 

5) podejmowanie tematyki wyboru zawodu , kierunku kształcenia na lekcjach wycho-

wawczych. 

6) prowadzenie przez pedagoga szkolnego punktu informacyjnego dotyczącego dalszej 

edukacji. 

2. Zespół sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Zespołu.    

I tak Zespół : 

1) udziela uczniom pomocy w razie trudności w nauce; 

2) kwalifikuje uczniów przez szkolną służbę zdrowia do odpowiednich grup dyspanseryj-

nych i kieruje ich na leczenie specjalistyczne; 

3) kieruje uczniów z zaburzeniami rozwojowymi na badania psychologiczne do poradni 

psychologiczno - pedagogicznej i prowadzi pracę zgodnie z zaleceniami poradni; 

4) umożliwia spożywanie posiłków, oraz organizuje dożywianie; 

5) ma system pomocy materialnej. 

3. Zasady i tryb przyznania pomocy materialnej określają stosowne regulaminy. 

4. Zespół zapewnia opiekę pielęgniarską oraz okresową opiekę lekarską nad uczniem. 

5. Uczniowie mogą  korzystać z zapomogi z funduszy Rady Rodziców. 

6. Zespół stwarza odpowiednie warunki nauczania i pobytu uczniom niepełnosprawnym. 

7. Szczególną troską Zespół obejmuje uczniów z rodzin ubogich i patologicznych oraz mło-

dzież posiadającą orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. 

8. Zespół współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

9. Wszystkim uczniom Zespołu udzielana jest pomoc pedagogiczna i psychologiczna: 

1) za zorganizowanie pomocy pedagogicznej w szkole odpowiedzialny jest Dyrektor 

szkoły; 

2) organizatorem i koordynatorem większości działań wychowawczych jest pedagog 

szkolny; 

3) celem pomocy psychologicznej i pedagogicznej jest wspomaganie rozwoju 

psychicznego i efektywności uczenia się w szczególności przez korygowanie odchyleń 

od normy, wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania 

oraz eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania; 

4) pomoc psychologiczna i pedagogiczna: 

a) jest udzielana na wniosek ucznia, nauczyciela, pedagoga, psychologa, logopedy, 

poradni psychologiczno- pedagogicznej, poradni specjalistycznej. 

b) może być organizowana w szkole w formie zajęć dydaktyczno –wyrównawczych, 

zajęć specjalistycznych, zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów, rodziców, porad dla 

uczniów     i ich rodziców, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli. 

10. Szczegółowe cele, zadania szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki  oraz formy i 

sposób ich realizacji zawierają  Program Wychowawczy Zespołu Szkół i Szkolny Program 

Profilaktyki Zespołu Szkół. 
 

 

§ 8 

Bezpieczeństwo uczniów. 
 

1. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają i są odpowiedzialni nauczyciele Zespołu : 

1)  w czasie lekcji – nauczyciel prowadzący lekcję, 

2)  w czasie przerw miedzy lekcjami – nauczyciel dyżurujący, 

3) w czasie zbiorowych i zorganizowanych zajęć poza Zespołem – nauczyciel i ustalony 

opiekun. 

2.  Zasady, organizacja i harmonogram dyżurów w czasie przerw między lekcjami określa 

dyrektor Zespołu. 

3.  Nieobecnego nauczyciela zastępuje na lekcji i na dyżurze międzylekcyjnym (przed i po 

lekcji) inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Zespołu. 
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4. (uchylony) 

5.  Zasady organizowania wycieczek szkolnych (krajoznawczych i turystycznych) i sprawo-

wania w czasie ich trwania opieki nad uczniami określa Regulamin Wycieczek i Imprez 

Turystyczno-Krajoznawczych 

6.  Zespół zapewnia opiekę nad uczniami w czasie wszystkich imprez organizowanych na 

terenie Zespołu. 

7. W Zespole – utworzone jest stanowisko technika bhp, którego funkcjonowanie określają 

odrębne przepisy. 

8. Na terenie obiektów i gruntów Zespołu nie mogą przebywać osoby bez zgody Dyrektora 

Zespołu. 

9. Dla poprawienia bezpieczeństwa młodzieży w budynku szkoły: na korytarzach oraz  w 

szatni szkolnej, jak również na korytarzach internatu oraz przy wejściach do szkoły są za-

instalowane kamery. Obraz jest zapisywany na dysku i istnieje możliwość zgrywania obra-

zu w celu dokumentacji danego zdarzenia. 

10. Budynek szkolny i teren wokół szkoły objęty jest monitoringiem w celu zapewnienia 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

11. Zapis monitoringu może być wykorzystany do rozwiązywania problemów 

wychowawczych, opiekuńczych jak również poszanowania mienia szkolnego. 

12. Za zgodą Dyrektora, zapis monitoringu może być udostępniony instytucjom zewnętrznym 

w celu pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących szkoły  i środowiska. 

 

§ 9 

Organizacja kształcenia zawodowego. 
 

 

1. Szkoła prowadzi kształcenie zawodowe w technikach i zasadniczych szkołach 

zawodowych. Kształcenie zawodowe odbywa się w: 

1) pracowniach i laboratoriach przedmiotowych, 

2) warsztatach szkolnych – zajęcia praktyczne (ZSZ, Branżowej Szkoły I stopnia
12

, 

Technikum) 

3) zakładach pracy lub u rzemieślnika – młodociani pracownicy 

4) zakładach pracy i CKP w formie praktyk zawodowych w oderwaniu od Szkoły 

(Technikum). 

2.  Dla kształcenia zawodowego szkoła organizuje praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne. 

3. Czas trwania i wymiar godzin zajęć praktycznych i praktyki zawodowej określają 

programy nauczania danego zawodu. 

4. Realizacja praktycznej nauki zawodu dla młodocianych pracowników w podmiotach 

gospodarczych odbywa się zgodnie z programem praktycznej nauki zawodu dla 

poszczególnych specjalności oraz innymi obowiązującymi przepisami. 

5. Warunkiem podjęcia praktycznej nauki zawodu dla pracowników młodocianych jest 

zawarcie umowy na okres 3 lat z danym podmiotem gospodarczym. 

6. Praktyczną naukę zawodu prowadzą uprawnione osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. 

7. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe przeprowadzone przez CKE dla 

absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników. Są egzaminami zewnętrznymi. 

Sposób przeprowadzania egzaminu regulują oddzielne przepisy. 

8. Absolwenci techników i zasadniczych szkół zawodowych po zdaniu egzaminu otrzymują 

dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe oraz suplement do tego dyplomu 

w języku angielskim EUROPASS. 
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§ 10 

Organizacja Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. 

 
1. Ośrodek stanowi komórkę organizacyjną w Zespole Szkół. Pracą ośrodka kieruje 

wicedyrektor szkoły zajmujący się organizacją kształcenia zawodowego. 

2. Ośrodek prowadzi kształcenie w zakresie teoretycznych zajęć edukacyjnych zawodowych 

dla młodocianych pracowników uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w 

zasadniczych szkołach zawodowych i branżowych szkół I stopnia
13

. 

3. Ośrodek prowadzi kursy przez cały rok szkolny w zawodach i specjalnościach określonych 

w klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego.? 

4. Organizacja nauczania i wychowania w ośrodku przebiega w trybie przewidzianym dla 

zasadniczych szkół zawodowych. 

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania ODiDZ określa stosowny Regulamin. 

 

 

§ 10 a 

Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

 

1.  Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II funkcjonuje Centrum 

Kształcenia Ustawicznego. Pracą Centrum kieruje dyrektor Zespołu przy pomocy 

wicedyrektora ds. Edukacji Dorosłych.
14

 

2. Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi ustawiczne kształcenie, dokształcanie                        

i doskonalenie osób dorosłych. 

3. Centrum  realizuje podstawowe cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz 

wydanych na jej podstawie przepisów uwzględniających  potrzeby kształcenia dorosłych. 

4. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych odbywa się w formach szkolnych 

w systemie stacjonarnym i zaocznym oraz w formach pozaszkolnych. 

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania CKU określa stosowny Statut.
15

 

  

§ 11 

Środowisko dydaktyczno – wychowawcze. 
 

Dla możliwie najefektywniejszego realizowania wszystkich celów i zadań Zespół kształtuje 

swoje środowisko dydaktyczno-wychowawcze odpowiednio do warunków szkoły, a przede 

wszystkim do potrzeb uczniów. W tych ramach Zespół : 

1. Podporządkowuje całą swoją strukturę organizacyjną wyłącznie dydaktyczno-

wychowawczym celom i zadaniom, kierując się przy tym dobrem uczniów. 

2. Zatrudnia wyłącznie nauczycieli z wysokimi kwalifikacjami pedagogicznymi i takich, któ-

rzy przestrzegają podstawowych zasad moralnych i etycznych oraz spełniają odpowiednie 

warunki zdrowotne. 

3. Zatrudnia kompetentnych i kulturalnych pracowników administracji i obsługi niezbędnych 

dla prawidłowego i przyjaznego uczniom bieżącego funkcjonowania Zespołu i dla bez-

piecznego oraz estetycznego utrzymania jej bazy lokalowej. 

4. Ma wypracowane systemy : 

1)   monitorowania i diagnozowania zachowań uczniów, 

2)  informowania i konsultowania rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o sprawach ich  

(uczniów) zachowania i postępów w nauce. 
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5. W celu lepszego kontaktu z rodzicami prowadzony jest dziennik lekcyjny w wersji elektro-

nicznej 

6. Uczniowie i rodzice mają kody dostępu do dziennika, mogą na bieżąco monitorować  po-

stępy w nauce 

 

§ 12 

Kształcenie i wychowanie prospołeczne 

 

1. Zespół realizuje nauczanie i wychowanie prospołeczne uczniów głównie na przedmiocie 

w.d.ż., gddw
16

 i zzw lub w formie programowych ścieżek edukacyjnych polegających na 

akcentowaniu podstawowych zagadnień prozdrowotnych, ekologicznych, europejskich, 

regionalnych i obrony cywilnej, ścieżki: prozdrowotna, ekologiczna, europejska, 

regionalna, filozoficzna, obrony cywilnej realizowane są na odpowiednich przedmiotach. 

2. Zespół realizuje program wychowawczy obejmujący uczniów Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej, Branżowej Szkoły I stopnia
17

, Liceum i Technikum w całym cyklu 

kształcenia, w ramach którego m.in.: 

1) umożliwia uczniom podtrzymywanie ich poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej, kładąc przy tym nacisk na utrwalenie w tym względzie tolerancji, 

2) organizuje lub wspiera zbiorowe uczestnictwo uczniów w różnych wartościowych i 

kształcących imprezach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i turystycznych, 

3) nawiązuje kontakt ze szkołami różnych państw europejskich oraz organizuje okresowe 

spotkania uczniów Zespołu z uczniami tych szkół. 

 

 

3.  Organy  szkoły 
 

§ 13 

Rodzaje organów 

 

Organami Zespołu są : 

 

1. Dyrektor Zespołu 

2. Rada Pedagogiczna 

3. Rada Rodziców 

4. Samorząd Uczniowski 

 

 

§ 14 

Dyrektor Zespołu 

 

1. Zespołem kieruje dyrektor Zespołu powoływany na to stanowisko przez organ prowadzący 

Zespół. 

2. Wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą; 

3. Dyrektor Zespołu w szczególności : 
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1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Zespołu; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców                    

w szczególności przez: 

-  dokonywanie obserwacji pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

- badanie wyników nauczania, w tym także oceniania efektywności kształcenia w 

poszczególnych zawodach i specjalnościach; 

3) przewodniczy Radzie Pedagogicznej; 

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej, 

które są niezgodne z ustawą lub obowiązującym prawem w ogóle i powiadamia     o 

tym fakcie organ prowadzący Zespół i organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

5) powierza stanowiska wicedyrektorów Zespołu i odwołuje z nich, zasięgając w tym 

względzie opinii organu prowadzącego Zespół i Rady Pedagogicznej; 

6) powierza nauczycielom pełnienie funkcji przewodniczących zespołów przedmioto-

wych i odwołuje ich z tych funkcji; 

7) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników Zespołu; 

8) dysponuje finansami Zespołu; 

9) inspiruje i zatwierdza organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, doty-

czącej procesu edukacji i wychowania; 

10) opracowuje arkusz organizacyjny i przedkłada go do zatwierdzenia organowi prowa-

dzącemu; 

11) dba o powierzone mienie; 

12) dokonuje oceny pracy nauczycieli; 

13) realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy – Karta nauczyciela; 

14) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego ucznia Zespołu i wydaje decyzje admini-

stracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza Szkołą i 

przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego; 

15)  reprezentuje Zespół na zewnątrz; 

16)  współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, 

rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami; 

17)  przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzajów nagród i kar stosowanych wobec 

uczniów i słuchaczy; 

18)  podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 

określonych przepisami; 

19)  prowadzi dokumentację pedagogiczną; 

20)  Dyrektor szkoły  dopuszcza szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać 

od początku następnego roku szkolnego;
1818 

20a) Dyrektor dopuszcza  do użytku zaproponowany przez nauczyciela program po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; 

21) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na 

terenie szkoły; 

22) podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć informatyki lub technologii informa-

cyjnej oraz wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonej możliwości 

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

opinii; 

23) zwalnia ucznia z realizacji zajęć, których podstawa programowa kształcenia przewidu-

je naukę jazdy pojazdem silnikowym w przypadku przedłożenia przez ucznia prawa 

jazdy odpowiedniej kategorii; 

23a) Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) oraz na podstawie 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia 

do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 
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rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z 

zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego; 

24) podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów Zespołu na podstawie uchwały 

Rady Pedagogicznej; 

25) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofi-

zycznego przez: 

-    podejmowanie starań o zapewnienie opieki lekarskiej; 

- zapewnienie ścisłej współpracy z pedagogiem szkolnym, nauczycielami, 

wychowawcami  i rodzicami, 

26) może w porozumieniu z Wojewódzką i Powiatową Radą Rynku Pracy zmienić oraz 

wprowadzić nowe kierunki  kształcenia zawodowego;
1920

 

26a) wprowadza dodatkowe zajęcia edukacyjne do szkolnego planu nauczania; 

26b) wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 

przedmiotów, ujętych w podstawie programowej, w zakresie rozszerzonym; 

27)  wyraża zgodę na działanie w szkole stowarzyszeń i organizacji; 

28)  zezwala uczniom na indywidualny program lub tok nauki; 

    28a)   Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców    

        i samorządu Szkolnego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości 

organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych w wymiarze: 10 dni dla Liceum 

Ogólnokształcącego i Technikum oraz do 6 dni dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 

Branżowej Szkoły I stopnia
21

 . 

    28b) Dyrektor Szkoły w terminie do dnia 30 września informuje nauczycieli, uczniów oraz 

ich Rodziców (prawnych Opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym 

dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, o których 

mowa w ust. 28a) 

29)  udziela płatnego urlopu dla poratowania zdrowia; 

30) zaciera kary przewidziane w m.in.76 ust.1 pkt.1;3 Karty Nauczyciela oraz wycofuje 

(niszczy) odpis o ukaraniu z akt osobowych nauczycieli po upływie 3 lat od 

doręczenia mu prawomocnego orzeczenia o ukaraniu; 

31) zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciw któremu wszczęto 

postępowanie karne lub dyscyplinarne, jeżeli z uwagi na powagę i wiarygodność 

zarzutów celowe jest odsunięcie go od wykonywania obowiązków w szkole; 

32) przedstawia kuratorowi oświaty wniosek o przyznanie stypendium ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

 

§ 15 

Rada Pedagogiczna. 
 

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i  wszyscy nauczyciele zatrudnieni                  

w Zespole.
22

 

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

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

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu. 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w 

każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów  po zakończeniu 

rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być 

organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy 
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Dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady 

Pedagogicznej. 

5. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane za pomocą  komputera. Na zakończenie 

roku szkolnego protokoły są oprawione, przyjmując formę rocznej księgi protokołów. 

6. Uchwały mają charakter aktu prawnego i są podejmowane zwykłą większością głosów       

w obecności co najmniej ½ członków. 

7. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

8.  Rada Pedagogiczna Zespołu działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu 

     zgodnego z Ustawą o Systemie Oświaty i Statutem Zespołu Szkół. 

9.  Rada Pedagogiczna posiada uprawnienia stanowiące i opiniodawcze; 

10.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności: 

 1)  zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

 2)  podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

szkole; 

 4)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) opiniowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki w porozumieniu 

      z Radą Rodziców; 

 6)  ustalanie regulaminu działalności  rady pedagogicznej;
23

 
24

 

 7)  podejmowanie uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów; 

8) podejmowanie uchwały o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub     

nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole  co najmniej dwa razy z 

rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania; 

9) uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, Rada 

Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy 

programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 

programowo wyższej. 

     11.  Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej w szczególności należy: 

1) opiniowanie organizacji pracy szkoły  w tym tygodniowego rozkładu  zajęć 

edukacyjnych i pozalekcyjnych oraz organizacji kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych. 

 2) wprowadzenie dodatkowych zajęć do szkolnego planu nauczania oraz programu 

własnego lub zmodyfikowanego  do szkolnego zestawu programów nauczania; 

 3) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły; 

 4) opiniowanie kandydata na stanowisko dyrektora wskazanego bez konkursu; 

 5) opiniowanie kandydata na stanowisko wicedyrektora; 

 6) opiniowanie wniosków o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 

 7) opiniowanie propozycji dyrektora w sprawach przyznania nauczycielom stałych prac             

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

 8) opiniowanie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki; 

 9) opiniowanie ustalenia średniej ocen ucznia dla stypendium za wyniki w nauce lub    

osiągnięcia sportowe; 

10) opiniowanie wysokości stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe; 

11) opiniowanie przyznania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe; 

12) opiniowanie form realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego; 
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13) opiniowanie wniosku o przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora; 

14) opiniowanie pracy dyrektora w związku z dokonywaną przez stosowny organ oceną 

 pracy. 

15) opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych.
2526

 

12. Ponadto Rada Pedagogiczna między innymi: 

     1) wyraża zgodę w sprawie: 

 -  egzaminu klasyfikacyjnego – na wniosek ucznia (lub jego rodziców) 

  niesklasyfikowanego z powodu  nieusprawiedliwionej nieobecności ; 

       -  uznania szkoły za eksperymentalną; 

       - wniosku dyrektora na prowadzenie w szkole eksperymentu; 

      2) wnioskuje w sprawie: 

       -  odwołania  dyrektora ze stanowiska kierowniczego; 

       -  przyznania uczniowi stypendium  Prezesa Rady Ministrów; 

       -  nadania szkole imienia; 

      3) wybiera: 

       -  członków Rady Pedagogicznej do pracy w komisji konkursowej wyłaniającej 

          kandydata na stanowisko dyrektora szkoły; 

 -  wybiera przedstawiciela RP do udziału w pracach zespołu oceniającego, rozpatrującego 

odwołanie od oceny pracy nauczyciela; 

       4) postanawia w sprawie: 

        - ponownego ustalenia przez wychowawcę klasyfikacyjnej oceny zachowania; 

      13. Rada Pedagogiczna Zespołu przygotowuje projekt statutu Zespołu szkół lub jego zmiany. 

 

 

§ 16 

Rada Rodziców. 
 

1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców współpracujących z Dyrek-

cją Zespołu, Radą Pedagogiczną, organizacjami społecznymi działającymi w Zespole, oraz 

samorządem uczniowskim w zakresie: 

    1)  doskonalenia organizacji pracy Zespołu; 

    2)  prezentowania wniosków i opinii rodziców we wszystkich sprawach Zespołu; 

    3)  zaznajamiania rodziców z wymogami Zespołu; 

    4)  pozyskiwania rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, 

         wychowania i opieki oraz udział w świadczeniu pomocy materialnej Zespołowi. 

2.  Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów. W skład Rady Rodziców wchodzą 

po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez 

zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3.  Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

statutem Zespołu. Regulamin określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy 

rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców i Rad Oddzia-

łowych. 

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 

Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy delegowanie jednego przedstawiciela do komisji 

konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora. 

6. W przypadku nieuzyskania porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów,  

o których mowa w ust. 4, programy te ustala dyrektor w porozumieniu z Małopolskim 

                                                 
25

 Uchwała Rady Pedagogicznej ZSTiO nr 4/2015/2016 z dnia 31 sierpnia 2015 r. 

 



15 
 

Kuratorem Oświaty. Programy ustalone przez dyrektora obowiązują do czasu ich uchwa-

lenia zgodnie z ust. 4. 

7. Rada Rodziców w szczególności opiniuje: 

1) szkolny zestaw programów nauczania 

2) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania; 

3) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora; 

4) ocenę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego za okres stażu, 

5)  wnioskuje o dokonanie oceny nauczyciela. 

6)  wprowadzenie  dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania. 

7) nadanie imienia szkole. 

   8)  ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

   9) wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład rady rodziców do zespołu   

    rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy 

10) wyznaczenie na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4  

przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym;   

8. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, Organu Prowa-

dzącego oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach szkoły. 

9.  Do zadań Rady Rodziców należy : 

1)  współudział Rodziców w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Zespołu; 

2)  pomoc Rodziców w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły; 

3) współudział Rodziców w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań 

opiekuńczych Zespołu. 

4) współpraca za środowiskiem lokalnym i zakładami pracy; 

5) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym                           

i społecznym działającym w Zespole. 

6) uczestniczenie Rodziców w planowaniu wydatków Zespołu; 

10. Rada Rodziców w celu wspierania działalności statutowej Zespołu może gromadzić fun-

dusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Szczegółowe zadania oraz or-

ganizację pracy Rady Rodziców określa jej Regulamin. 

 
 

 

§ 17 

Samorząd  Uczniowski 
 

1. W Zespole działa samorząd uczniów wybrany z przedstawicieli samorządów klasowych 

zwany dalej Samorządem. 

2. Samorząd jest organem przedstawicielskim uczniów danej szkoły, a podstawą jego działal-

ności jest Statut Zespołu i zgodny z nim Regulamin Samorządu zatwierdzony przez ogół 

uczniów określonej szkoły. 

3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie 

Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności 

dotyczących podstawowych praw uczniów: 

  1)   prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  i stawia-

nymi wymaganiami; 

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

  3)   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych pro-

porcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

  4)   prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej; 
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  5)   prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywko-

wej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumie-

niu z Dyrektorem; 

  6)   prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

  7)  przedstawianie propozycji do planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły ,   

       wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów. 

  8) współdecydowanie o przyznawaniu uczniom stypendiów i innych form pomocy    

      materialnej przeznaczonej dla młodzieży szkolnej. 

 9) zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w Zespole oraz prawo wno-

szenia uwag do opinii władz szkoły o uczniach, udzielanie poręczeń za uczniów w  ce-

lu wstrzymania wymierzonej im kary. 

 10) dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu sa-

morządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież. 

 11) przedstawienie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu wniosków i opinii we 

wszystkich innych sprawach szkoły. 

     4.  Samorząd Uczniowski opiniuje: 

 1) skreślenie ucznia z listy uczniów. 

       2) w sprawie wyznaczenia na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub 

Zespołu  od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie 

rozszerzonym. 

      3) program wychowawczy szkoły. 

      4) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

 4a. Samorząd uczniowski wnioskuje o: 

      1) przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów, 

      2) nadanie imienia szkole, 

      5. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o Regulamin. 

      6. Regulamin określa w szczególności: 

1) sposób wyboru i kadencję organów samorządu; 

2) sposób uzupełniania składu organów samorządu; 

3) kompetencje organów; 

4) cele zadania i formy pracy. 

       7. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu. 

 

§ 18 

 

Współdziałanie organów Zespołu i sposoby rozwiązywania spraw spornych. 
 

 1. W ramach właściwego współdziałania organów Szkoły zapewnia się bieżącą wymianę 

informacji między  nimi o podejmowanych  i planowanych działaniach lub decyzjach. 

 2. Sytuacje konfliktowe winny być rozpatrywane najpierw wewnątrz  Szkoły, w oparciu  

o własne kompetencje i możliwości organów Szkoły. 

 3. Dyrektor dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie Szkoły, w swej 

działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. 

 4. W ramach przysługujących mu uprawnień Dyrektor: 

1) rozstrzyga sprawy sporne członków Rady Pedagogicznej jeżeli w regulaminie je 

pominięto; 

2)   przyjmuje rolę negocjatora pomiędzy nauczycielem a rodzicem; 

3) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych; 

4) zawiesza wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej jeżeli jest ona sprzeczna  z prawem 

lub ważnym interesem Szkoły i w terminie określonym w regulaminie Rady uzgadnia z 

nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały, w przypadku braku 
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uzgodnienia, o którym mowa Dyrektor Szkoły przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia 

organowi prowadzącemu; 

5) decyduje w sprawach zgłoszonych przez Samorząd Uczniowski, o ile nie zostały 

rozstrzygnięte w porozumieniu z opiekunem Samorządu. 

5. W sprawach spornych uczniów Szkoły ustala się, następującą procedurę ich rozstrzygania: 

1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu za pośrednictwem 

przewodniczącego klasy; 

2) przewodniczący Samorządu, w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem, przedstawia 

sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem Samorządu 

rozstrzyga sporne kwestie; 

3) sprawy nie rozstrzygnięte w powyższy sposób kierowane są do dyrektora, którego 

decyzje są ostateczne. 

 

 

4. Organizacja  zespołu 

 

§ 19 

Zasady ogólne 

 

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

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego. Pierwszy okres kończy się z końcem tygodnia, w którym wypada drugi piątek 

stycznia. 

2. Szczegółowa organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacyjny Zespołu opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 

kwietnia
2728

  każdego roku, na podstawie planów nauczania oraz planu finansowego 

Zespołu. Arkusz organizacyjny Zespołu zatwierdza organ prowadzący oraz sprawujący 

nadzór pedagogiczny. 

3. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników 

Zespołu łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i 

zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół 

zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych 

przez organ prowadzący. 

 

§ 20 

Oddział 
 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z liczby  uczniów  

określonej przez organ prowadzący, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku 

uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania 

zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym  z 

programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego. 

2. Liczba oddziałów uzależniona jest od limitów określonych przez organ prowadzący. 
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3. Oddział dzieli się na grupy w przypadku zajęć wymagających specjalnych warunków 

nauki z uwzględnieniem: 

a)   zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania. 

b) zaleceń techniczno - dydaktycznych określonych szczegółowo  w  realizowanych 

programach nauczania 

c) liczby stanowisk dydaktycznych jakimi dysponuje szkoła do przeprowadzenia zajęć 

laboratoryjnych lub ćwiczeń 

d)   konieczności zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć   

4.     Podział na grupy jest obowiązkowy: 

a) na zajęciach z języków obcych w oddziałach powyżej 24 uczniów, 

b) na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego i zawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika 

konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących 

więcej niż 30 uczniów o ile przepisy bhp nie stanowią inaczej, 

c) na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego – dla których z treści 

programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym 

laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów o ile przepisy bhp 

nie stanowią inaczej, 

d) zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w grupach liczących nie mniej niż 12 

uczniów i nie więcej niż 26 uczniów; 

e) na zajęciach praktycznej nauki zawodu zgodnie ze statutem; 

f) na zajęciach z informatyki podział na grupy uzależniony od ilości stanowisk 

komputerowych. 

 

§ 21 

Organizacja zajęć 
 

1. Organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                        

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Zespołu na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy. 

2. Podstawową formą pracy Zespołu są: 

1) zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy 

programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla poszczególnych typów szkół, 

2) zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw 

programowych kształcenia w poszczególnych zawodach, profilach  i specjalnościach w 

formie: 

a) teoretycznych zajęć dydaktycznych prowadzonych w systemie klasowo – lekcyjnym, 

b) zajęć praktycznych w  warsztatach szkolnych lub zakładach pracy i rzemiośle 

(młodociani pracownicy), 

c) praktyk zawodowych w zakładach pracy i Centrach Kształcenia Praktycznego. 

3. Pierwsza godzina zajęć edukacyjnych w Zespole rozpoczyna się o 7.30
29

 

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy są 5 minutowe oraz przerwa śniadaniowa 15               

i obiadowa 20 minut. 

5. Godzina lekcyjna praktycznej nauki zawodu trwa  45  minut. 
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6. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym może ustalić zasady prowadzenia niektórych zajęć w grupach oddziałowych 

lub międzyoddziałowych. 

7. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem 

Szkolnym wprowadza dodatkowe zajęcia edukacyjne do szkolnego planu nauczania. 

 

§ 22 

Religia i etyka 

 

1. Zespół organizuje w ramach planu zajęć dydaktycznych naukę religii dla uczniów, 

których rodzice lub sami uczniowie wyrażają takie życzenie; po osiągnięciu pełnoletności 

o uczestnictwie w lekcjach religii decydują sami uczniowie. 

2. Dla uczniów nie uczestniczących w lekcjach religii są  organizowane lekcje etyki. 

3. Uczniowie nie objęci nauką religii lub etyki, których rodzice świadomie z niej rezygnują, 

mają zapewnioną opiekę na terenie Zespołu, a jeżeli zajęcia religii lub etyki wypadają na 

pierwszej lub ostatniej lekcji, zwalniani są do domu. 

4. Uczniowi, który uczęszczał na religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także oceny                 

uzyskane z tych zajęć. 

 

§ 23 

Biblioteka szkolna, czytelnia 

 
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji: 

     1) potrzeb i zainteresowań uczniów; 

    2) zadań wychowawczo- dydaktycznych szkoły; 

    3) wzbogacaniu i doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli; 

    4) prowadzeniu edukacji czytelniczej, kulturalnej i informacyjnej  młodzieży;  

    5) wspomaganiu realizacji celów i założeń wynikających z wdrażanych w szkole 

        programów  nauczania i wychowania;  

    6) popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców; 

    7) w miarę możliwości popularyzowanie wiedzy o regionie, Patronie Szkoły; 

2.   Z biblioteki mogą korzystać: 

      1) uczniowie 

      2) nauczyciele 

      3) inni pracownicy szkoły 

      4) rodzice 

3.  Do podstawowych zadań bibliotekarza należy:  

1) gromadzenie (aktualizowanie i wzbogacanie), opracowywanie i przechowywanie   

materiałów bibliotecznych, w tym księgozbioru ogólnego i podręcznego,  wideoteki   

edukacyjnej, prasy specjalistycznej /zawodowej, pedagogicznej/ oraz prasy codziennej  

i młodzieżowej. 

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły, 

rodzicom oraz osobom współpracującym ze szkołą. 

3) prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej, w tym m.in. popularyzowanie 

nowości wydawniczych oraz zestawów opracowań tematycznych /problemowych 

(stosownie do zagadnień ujętych  w programach nauczania); rozwijanie zainteresowań, 

potrzeb i nawyków czytelniczych; kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania 

ze zbiorów, utrwalanie nawyków kulturalnego obcowania z książką i innymi nośnikami 

informacji,  
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4) inwentaryzowanie majątku (zasobów bibliotecznych) oraz prowadzenie dokumentacji 

działalności biblioteki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Organizacja pracy, w tym czas przeznaczony na obsługę czytelników biblioteki szkolnej,  

gwarantują pełny dostęp i swobodne korzystanie z materiałów (zbiorów) bibliotecznych. 

Godziny pracy nauczycieli – bibliotekarzy szkolnych ustala dyrektor szkoły z 

uwzględnieniem potrzeb uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców. 

5.  Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć bibliotekarza wynosi 30 godzin; 

6. Lokal biblioteki szkolnej usytuowany jest w miejscu dostępnym dla wszystkich 

czytelników (parter). Posiada jedno duże pomieszczenie, w którym większa część 

przeznaczona jest na wypożyczalnie i magazyn, w mniejszej znajduje się kącik czytelniczy    

w  którym odbywają się lekcje biblioteczne; 

7.  Biblioteka udostępnia zbiory biblioteczne na warunkach określonych w regulaminie 

działalności biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem następujących zasad:  

1) zasoby księgozbioru ogólnego wypożyczane są czytelnikom poza bibliotekę – na okres 

ustalony regulaminem,  

2) z zasobów księgozbioru podręcznego czytelnicy korzystają na miejscu – w czytelni 

szkolnej. 

8. Wydatki na zakup nowości pokrywane są po części z budżetu szkoły. Mogą być też    

uzupełniane dotacjami z funduszu Rady Rodziców i innych ofiarodawców; 

9. Regulamin działalności biblioteki szkolnej, opracowują nauczyciele – bibliotekarze – 

zatwierdza do realizacji dyrektor szkoły. 

10. Biblioteka szkolna posługuje się własną pieczęcią. 

11. Za realizację statutowych celów i zadań biblioteki szkolnej, jak również za majątek 

szkolny zgromadzony w bibliotece – odpowiadają nauczyciele – bibliotekarze. 

 

 

                 § 24 ( uchylony)
30

 

 

§ 25 

Warsztaty szkolne 

 
1. (uchylony) 

2. Podstawowym zadaniem warsztatów szkolnych jest kształtowanie umiejętności zawodo-

wych uczniów w warunkach bezpośredniej pracy szkoleniowo – praktycznej, oraz pogłę-

bienie wiadomości teoretycznych nabytych na lekcjach przedmiotów zawodowych zgod-

nych z programem nauczania w danym typie szkoły. W tym celu Warsztaty Szkolne pro-

wadzą działalność: dydaktyczno-wychowawczą. Działalność ta podporządkowana jest na-

uczaniu zawodu. 

3. Celem zajęć praktycznych jest: wyrabianie u uczniów umiejętności zawodowych, zastoso-

wanie wiedzy teoretycznej i praktycznej nabytej w toku nauki szkolnej, zapoznanie się ze 

specyfiką pracy w danym zawodzie, przygotowanie ucznia do egzaminu  potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie. 

4. Szczegółowe zadania oraz organizację Warsztatów Szkolnych zawiera Regulamin Warszta-

tów Szkolnych. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Uchwała Rady Pedagogicznej ZSTiO nr.4/2015/2016 z dnia 31 sierpnia 2015r. 
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§ 26 ( uchylony)
31

 
 

 

§ 27 

Współdziałanie z rodzicami 
 

1. Zespół współdziała z poszczególnymi rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia 

uczniów. 

2. Co najmniej raz na kwartał Zespół organizuje stałe spotkania z rodzicami /prawnymi opie-

kunami uczniów każdej klasy w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze i edu-

kacyjne. 

3. Dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów rozpoczynających cykl kształcenia Zespół 

organizuje wstępne spotkania we wrześniu każdego roku szkolnego w celu zaznajomienia 

rodziców/prawnych opiekunów z podstawowymi zadaniami obowiązującymi w Zespole, a 

przede wszystkim : 

1) edukacyjno- wychowawczymi zadaniami i wymaganiami Zespołu związanymi 

    z określonym cyklem kształcenia; 

2) zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

4. Oprócz stałych spotkań określonych w pkt. 2 i 3 Zespół w każdym czasie zapewnia każ-

demu rodzicowi /prawnemu opiekunowi/ możliwość uzyskania: 

1) informacji na temat zachowania i postępów lub trudności w nauce jego dziecka; 

2) informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia jego dziecka. 

5. W wyjątkowych sytuacjach edukacyjno- wychowawczych Zespół podejmuje działania w 

celu skontaktowania się z rodzicami /prawnymi opiekunami określonego ucznia. 

 

 

5.  Nauczyciele  i  inni  pracownicy zespołu 

 

§ 28 

Zasady zatrudniania 
 

1. W celu sprawnego kierowania Zespołem dyrektor Zespołu, zasięgając opinii organu pro-

wadzącego Zespół i Rady Pedagogicznej, tworzy stanowiska wicedyrektorów i inne sta-

nowiska kierownicze w Zespole. 

1) Zakres kompetencji dla osób na stanowiskach kierowniczych Zespołu ustala Dyrektor. 

2. Zasady tworzenia stanowiska, o których mowa w pkt. 1 określa uchwałą organ prowadzą-

cy. Liczba i rodzaje tych stanowisk muszą być odpowiednie do aktualnych potrzeb Zespołu 

i jego możliwości finansowych. 

3. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyj-

nych, technicznych i obsługi. 

4. Wszystkich pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Zespołu, kierując się przy tym : 

1) odpowiednimi zasadami określonymi w Kodeksie Pracy i w Karcie Nauczyciela; 

2) realnymi potrzebami i możliwościami finansowymi Zespołu; 

3) bieżącą oceną ich pracy; 

4) właściwymi wnioskami i opiniami, które może formułować Rada Rodziców. 

5. Dyrektor Zespołu sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określo-

nym stanowisku i zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy o pracę. 
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§ 29 

Nauczyciele 
 

1. Nauczyciel prowadzi pracę edukacyjną i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej 

pracy oraz za powierzonych jego opiece uczniów i słuchaczy podczas prowadzonych 

zajęć lekcyjnych na przerwach wg określonego harmonogramu dyżurów oraz poza tere-

nem szkoły w przypadku organizowanych wycieczek szkolnych. 

2. Prawa nauczycieli określają inne przepisy, a w szczególności Karta nauczyciela i Ko-

deks Pracy. 

3. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela należy : 

1) kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa 

i higieny pracy; 

2) uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy; 

3) przestrzegać zapisów statutowych oraz Regulaminu Pracy; 

4) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie oraz postępować zgodnie                        

z prawem w codziennej pracy; 

5) usuwać drobne usterki, względnie zgłaszać Dyrektorowi ich występowanie; 

6) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie re-

gulaminów; 

7) w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu; 

8) na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów; 

9) pełnić dyżur zgodnie z harmonogramem; 

10) prawidłowo realizować Podstawę Programową, program nauczania i dążyć do osiągnię-

cia w tym zakresie jak najlepszych wyników; 

11) planować pisemnie pracę dydaktyczną i wychowawczą z uwzględnieniem przepisów 

prawa 

12) opracować wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfi-

kacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z poszczególnych przedmio-

tów, stosować ustalone Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, opracowaną dokumentację 

przedstawić dyrektorowi szkoły i pozostawić w formie elektronicznej do dnia 10 wrze-

śnia każdego roku szkolnego; 

13) tworzyć warunki do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie edukacyjnym 

poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowania 

umiejętności dobrze zorganizowanej pracy indywidualnej i zespołowej; 

14) chronić uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, organizować niezbędną 

opiekę w zakresie profilaktyki zgodnie z obowiązującym Programem Profilaktyki; 

15) systematycznie współpracować z domem rodzinnym uczniów; 

16) bezstronnie, obiektywnie oraz sprawiedliwie, zgodnie z ustaleniami zawartymi w statu-

cie i przepisach prawa zewnętrznego oceniać i traktować wszystkich uczniów; 

17) realizować zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli; 

18) prowadzić na bieżąco i godnie z przepisami dokumentację procesu dydaktycznego; 

19) przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych; 

20) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne; 

21) wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt; 

22) aktywnie uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych; 

23) stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania; 

24) wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form 

oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych; 

25) udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych; 

26) prowadzić opiekę nad studentami realizującymi praktyki; 

27)   realizować zajęcia opiekuńcze, wychowawcze uwzględniając potrzeby i zainteresowania 

uczniów. 

28)   wypełniać inne  zadania zlecone przez Dyrektora. 
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4. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą 

zespoły przedmiotowe zwane Komisjami Przedmiotowymi. Pracą Komisji Przedmiotowej 

kieruje powołany przez dyrektora Zespołu przewodniczący komisji, 

5. Cele i zadania Komisji Przedmiotowych obejmują : 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programu 

nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienie 

decyzji w sprawie wyboru programu nauczania, 

1a) Opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku    

w szkole. 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów ba-

dania wyników nauczania, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa meto-

dycznego dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracownia przedmiotowych i w uzupełnianiu ich wy-

posażenia, 

5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w Zespole autorskich, innowacyjnych    i eks-

perymentalnych programów nauczania. 

6. Komisja Przedmiotowa zobowiązana jest do dokumentowania swej pracy i składania         

z niej okresowych sprawozdań na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

 

§ 30 

Wychowawca oddziału klasy 
 

1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział/ klasę opiece wychowawczej jednemu z nauczy-

cieli uczących w tym oddziale – wychowawcy : 

1) dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wycho-

wawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały cykl kształcenia; 

2) obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej; 

3) wychowawca pełni swą funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy/ oddziału do 

chwili ukończenia przez uczniów nauki w tej klasie, chyba że Rada Rodziców złoży 

uzasadniony wniosek do dyrektora Zespołu o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel 

wniesie stosowną prośbę o zmianę. 

2. Do obowiązków i zadań wychowawcy należy zwłaszcza: 

1) organizowanie procesu wychowania w zespole, kształtowanie atmosfery dobrej pracy, 

życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów; 

2) planowanie pisemnie pracy wychowawczej z uwzględnieniem planów i programów 

pracy szkoły; 

3) informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz ich rodziców (praw-

nych opiekunów) o : 

-  warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania z zachowania; 

- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

-   skutkach ustalania uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;   

4) rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w zespole, a także między wychowankami a 

społecznością szkoły; 

5) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynowanie ich działań wycho-

wawczych, organizowanie opieki nad uczniami z trudnościami; 

6) otaczanie opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz 

organizowanie niezbędnej pomocy w tym zakresie; 

7) systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce, trudnościach rozwojo-

wych i zachowaniu uczniów na terenie szkoły oraz organizowanie wzajemnych kontak-

tów między rodzicami, nauczycielami i Dyrekcją Szkoły; 
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8) prowadzenie działalności dla upowszechniania kultury pedagogicznej wśród rodziców; 

9) inspirowanie i organizowanie środowiska wychowawczego na rzecz Szkoły, integrowa-

nie Szkoły ze środowiskiem; 

10) inicjowanie samorządnej działalności uczniów poprzez stwarzanie dogodnych warun-

ków do statutowej działalności organizacji uczniowskich; 

11) systematyczne oddziaływanie na wychowanków w celu kształtowania ich poczucia 

odpowiedzialności za własne czyny; 

12) wyrabianie u uczniów trwałych nawyków uczestnictwa w życiu Szkoły; 

13) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego wychowanków; 

14) prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia, dziennik 

elektroniczny, arkusze ocen, świadectwa szkolne oraz innej dokumentacji zgodnie  z 

przepisami prawa. 

3. Wychowawca ma prawo do: 

1) współdecydowania z samorządem klasy i rodzicami uczniów o programie i planie 

działań wychowawczych i profilaktycznych na rok szkolny lub dłuższe okresy; 

2) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno – pedagogicznej w swej pracy wy-

chowawczej od kierownictwa Szkoły i innych instytucji wspomagających Szkołę; 

3) ustalania oceny  zachowania swoich uczniów w oparciu o zasady określone w Statu-

cie; 

4) ustalania własnych form nagradzania i motywowania wychowanków (przy współpracy 

z rodzicami). 

 

§ 31 

 Pedagog szkolny 
 

1. Zespół organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom (opiekunom) oraz nauczycielom pomo-

cy psychologiczno-pedagogicznej. Pomocy tej udziela  pedagog szkolny. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na: 

1) rozpoznaniu i diagnozowaniu środowiska ucznia, 

2) rozpoznaniu  potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia  i możli-

wości ich zaspokajania, 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych ucznia, 

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi zdolnościami, 

5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

6) podejmowaniu działań profilaktyczno- wychowawczych wynikających z Programu Wy-

chowawczo - Profilaktycznego
32

 Szkoły i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie, 

7) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia, zawodu oraz udzielania informacji w tym zakresie, 

8) wspieraniu działań nauczycieli i rodziców wyrównujących szansy edukacyjne ucznia, 

9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych          do in-

dywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności  w uczeniu 

się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 

10) wspieraniu nauczycieli i rodziców (opiekunów) w rozwiązywaniu problemów wycho-

wawczych, 

11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców, 

12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Zespole jest organizowana w formie : 

1) zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów, 

2) porad dla uczniów, 

3) porad konsultacji i warsztatów dla nauczycieli, uczniów i rodziców. 

 

                                                 
32

 Uchwała Rady Pedagogicznej ZSTiO nr 11/2017/2018 z dnia 20 listopada 2017 r. 
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§ 32 

Wicedyrektor Zespołu i Kierownik Warsztatów Szkolnych 

 
1. Zakres zadań wicedyrektora do spraw wychowawczych: 

 

1) w zakresie kierowania działalnością dydaktyczno- opiekuńczo-wychowawczą: 

- nadzór nad działalnością biblioteki szkolnej, świetlicy, wychowawcami klas, obsługą 

socjalną pracowników, organizacją i przebiegiem imprez szkolnych, apeli; 

- obserwacje lekcji i innych zajęć pozalekcyjnych, udzielanie nauczycielom 

pohospitacyjnego instruktażu i zaleceń oraz kontrola ich wykonania; 

-  kontrola dzienników elektronicznych; 

- pełnienie funkcji zastępcy przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, 

Egzaminu  Maturalnego,   opracowanie harmonogramu matur; 

2) w zakresie organizacji działalności szkoły: 

- nadzór nad pracą Komisji Przedmiotowych z wyjątkiem Komisji Przedmiotów 

Zawodowych; 

- nadzór i koordynacja pracy samorządu uczniowskiego i innych organizacji 

uczniowskich; 

- nadzór i koordynacja nad wycieczkami szkolnymi i innymi imprezami szkolnymi; 

- nadzorowanie pracy wychowawców klasowych; 

- nadzór nad pracą pedagoga szkolnego; 

- kontrola terminowości rozpoczynania i kończenia przez nauczycieli lekcji i dyżurów          

- organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, prowadzenie dziennika 

zastępstw – równoczesne umieszczanie zastępstw w dzienniku elektronicznym;    

- przewodniczenie komisji opracowującej Program Wychowawczo - Profilaktyczny
33

 i 

Plan Rozwoju Szkoły, 

- praca w komisji podziału godzin; 

-  praca w komisji rekrutacyjnej; 

- opracowanie i przedstawienie dyrektorowi i radzie pedagogicznej sprawozdania                 

z działalności opiekuńczo- wychowawczej; 

3) w zakresie spraw kadrowych, wychowawczych: 

- organizacja kontroli posiadania przez uczniów obuwia zastępczego i właściwego 

ubioru: 

- wnioskowanie do Dyrektora szkoły w sprawie wezwań Rodziców uczniów 

sprawiających szczególne trudności wychowawcze; 

- odpowiedzialność za stan arkuszy ocen; 

2. Zakres działań wicedyrektora do spraw ekonomicznych i zawodowych: 

1) w zakresie kierowania działalnością dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczą: 

- przydzielanie w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną przydziału zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz dodatkowych obowiązków dla nauczycieli; 

- sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym obserwacje lekcji i innych zajęć; 

2) w zakresie organizacji działalności szkoły: 

- opracowanie arkuszy organizacyjnych; 

- zabezpieczenie programów nauczania; 

- przydział sal lekcyjnych, przewodniczenie komisji podziału godzin; 

- sprawdzanie dyżurów śródlekcyjnych; 

- nadzór nad pracą Komisji Przedmiotów Zawodowych; 
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- opracowanie i przedstawienie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej analizy wyników 

nauczania i frekwencji uczniów; 

- praca w komisji rekrutacyjnej; 

3) w zakresie spraw administracyjno- gospodarczych: 

- sprawdzanie i odpowiedzialność merytoryczna za godziny ponadwymiarowe nauczycieli; 

- nadzór nad realizacją ustawy o zamówieniach publicznych; 

- kieruje i odpowiada za pracę ODiDZ ( kierowanie uczniów na kursy dokształcające        

w ramach ODiDZ, organizowanie kursów dokształcających w naszym Zespole); 

- koordynuje i nadzoruje przebieg zajęć praktycznych i praktyk zawodowych; 

- stały kontakt z zakładami i rzemieślnikami; 

- terminowe zawieranie umów i kontrola realizacji ustaleń wynikających z umów; 

3. Czynności i kompetencje kierownika warsztatów szkolnych: 

1) Posiada kompetencje w zakresie: 

- nadzorowania pracy szkolenia praktycznego; 

- organizowania zajęć praktycznych; 

- wnioskowania o wyposażenie pracowni szkolenia praktycznego w pomoce naukowe         

i sprzęt; 

- przestrzeganie przepisów bhp podczas szkolenia praktycznego; 

2) odpowiada za: 

-   organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie przebiegu zajęć praktycznych; 

- kontrolowanie realizacji programów zajęć praktycznych, obserwowanie zajęć    

praktycznych; 

- prawidłowy przebieg i dokumentację egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe; 

-  terminowe wystawienie ocen z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych; 

-  czuwanie nad bhp w miejscach zajęć praktycznych; 

3) wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora szkoły; 

 

 

 

6.  Uczniowie  Zespołu 
 

§ 33 

Prawa i obowiązki ucznia Zespołu 

1. Uczeń Zespołu ma prawo: 

1) Do informacji na temat: 

a) wymagań na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne; 

b) ustalania oceny zachowania; 

2) znać zasady dotyczące sprawdzania wiedzy i umiejętności, 

3) do tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, 

4) do poszanowania swej godności, 

5)  do rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

6) do swobody wygłaszania myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one dobra osobistego 

osób trzecich. 

7) do życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

8) do nietykalności osobistej, 

9) do bezpiecznych warunków pobytu w szkole, 

10) do korzystanie ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem  i  

w  myśl obowiązujących regulaminów, 

11) do korzystanie z pomocy materialnej zgodnie z regulaminem w sprawie przyznawania 

pomocy materialnej, 

12) do reprezentowania Zespołu w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. 
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2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Zespołu, 

      a zwłaszcza : 

1) systematycznego udziału w zajęciach szkolnych; 

2) usprawiedliwiania nieobecności w ciągu 2-ch tygodni w formie pisemnej, w założonym 

i  ponumerowanym zeszycie do usprawiedliwień. W przypadku ucznia pełnoletniego 

wymagana jest pisemna zgoda rodziców do samodzielnego usprawiedliwiania się; 

3) dbać o właściwe przygotowanie do zajęć szkolnych w szczególności do systematyczne-

go i sumiennego  wykonywania poleceń nauczyciela, punktualności, aktywnego uczest-

nictwa w zajęciach, starannego prowadzenia zeszytów przedmiotowych, dążenia do po-

prawy ocen negatywnych, odrabiania zadań domowych, pisania klasówek, testów, kart-

kówek, noszenia przyborów i podręczników  szkolnych, stroju sportowego określonego 

przez nauczyciela W-F, ubrania warsztatowego; 

4) szanować pracę nauczycieli przez kulturalne zachowanie, nie utrudnianie prowadzenia 

zajęć lekcyjnych; 

5) dbać o schludny wygląd na terenie szkoły: 

a) wymagania dotyczące stroju dla dziewcząt: 

- spódnica, sukienka lub spodnie do kolan lub dłuższe 

- górna część stroju powinna zakrywać ramiona, brzuch i dekolt 

- brak kolczyków w innych częściach ciała niż uszy 

b) wymagania dotyczące stroju dla chłopców: 

- długie spodnie 

- górna część stroju zakrywająca ramiona 

- bez nakrycia głowy 

- brak kolczyków w innych częściach ciała niż uszy 

-    wymagania dotyczące obuwia zastępczego: 

-   jako obuwie zastępcze mogą być stosowane: trampki, tenisówki, klapki lub pantofle 

6 ) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole, 

7) korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń odbiorczo-nadawczych  tylko 

przed i po lekcjach, w czasie przerw lekcyjnych oraz w przypadkach szczególnych za 

zgodą nauczyciela.  W trakcie  lekcji urządzenia należy bezwzględnie wyłączyć; 

7a) przestrzegać bezwzględnego zakazu korzystania z telefonów komórkowych, 

nagrywania, filmowania, fotografowania w czasie zajęć edukacyjnych; 

7b) przestrzegać zakazu rozpowszechniania obraźliwych treści, fotografii związanych z 

nauczycielami, pracownikami szkoły, kolegami na stronach internetowych; 

 8)  nie palić papierosów w tym e- papierosów, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i 

innych środków odurzających zarówno na terenie szkoły, jak również podczas 

wycieczek szkolnych lub innych imprez szkolnych; 

8a) bezwzględnie przestrzegać zakazu: na terenie szkoły, warsztatów  i internatu zabrania 

się przynoszenia, posiadania i używania broni palnej, gazowej i innej oraz 

niebezpiecznych przedmiotów stanowiących zagrożenia dla życia i zdrowia; 

9)   naprawiać wyrządzone szkody materialne; 

10) dbać o honor i tradycje Zespołu przez aktywne uczestnictwo w uroczystościach 

szkolnych, reprezentowanie Zespołu w konkursach, olimpiadach    i  zawodach 

sportowych; 

11) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora Zespołu, Rady 

Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Szkolnego; 

12) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Zespołu oraz 

ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy zachowań. 
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§ 34 

Nagrody, wyróżnienia i kary 
 

1. Zespół może przyznać zasługującym na to uczniom następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) tytuł najlepszego ucznia klasy w danym typie szkoły; 

2) pochwałę dyrektora Zespołu; 

3) świadectwo z wyróżnieniem; 

4) nagrodę wychowawcy; 

5) list pochwalny do rodziców; 

 

2. Zespół może stosować wobec uczniów następujące rodzaje kar : 

1) wpis uwagi do dziennika elektronicznego i powiadomienie rodziców; 

2) upomnienie wychowawcy wobec klasy; 

3) upomnienie Dyrektora Zespołu,; 

4)  zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych; 

5) upomnienie Dyrektora Zespołu wobec społeczności uczniowskiej; 

6) naganę Dyrektora Zespołu z ostrzeżeniem przed skreśleniem z listy uczniów; 

7) skreślenie z listy uczniów lub przeniesienie do innej szkoły; 

 

3.  Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor Zespołu może skreślić ucznia z listy  

uczniów, gdy: 

1)  zostały wyczerpane wszystkie możliwe do zastosowania wobec ucznia kary regulami-

nowe; 

2)  zostało udowodnione świadome działanie ucznia na szkodę Zespołu, jak również wła-

sności osobistej uczniów; 

3)   umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia; 

4)   dopuszcza się kradzieży; 

5)   wchodzi w kolizję z prawem; 

6)  demoralizuje innych uczniów; 

     7)   stale narusza postanowienia Statutu Zespołu; 

8)  porzucenie nauki w Zespole. Za porzucenie nauki traktuje się nieusprawiedliwioną cią-

głą miesięczną nieobecność i brak reakcji ze strony rodziców lub prawnych opiekunów. 

4. Zespół ma obowiązek bezzwłocznego informowania rodziców/prawnych opiekunów ucznia 

o przyznanej uczniowi nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze. 

5. Od każdej kary określonej w ust. 2 uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie mogą od-

wołać się do Dyrektora Zespołu w terminie 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia ro-

dziców/prawnych opiekunów o ukaraniu. 

6. Od decyzji Dyrektora Zespołu o skreśleniu z listy uczniów ukarany lub jego rodzice/prawni 

opiekunowie mogą w terminie 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia   o karze odwołać 

się do Małopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Zespołu. 

7. Dopuszcza się możliwość czasowego wstrzymania kary skreślenia z listy uczniów w razie 

poręczenia za ukaranego przez wychowawcę lub innego nauczyciela Zespołu lub Samo-

rządu Uczniowskiego. 

8. Kryteria i tryb wyróżniania, nagradzania uczniów Zespołu określa odpowiedni regulamin. 
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7 Wewnątrzszkolne warunki i sposób oceniania 
 

§ 35 

Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dn.             

10 czerwca 2015 r. , w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 

egzaminów w szkołach publicznych. 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli po-

ziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształ-

cenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edu-

kacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, na-

uczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
3435

 

 

§36 

 
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania we-

wnątrzszkolnego, które ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o 

postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji          

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

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

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

zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.
3637

 

 

§37 
 

Ocenianie wewnątrzszkolne powinno obejmować następujące zasady: 

1.  Jasne określenie celu i przedmiotu oceniania zgodnych z wymaganiami programowymi, to 

jest: 

1)  Umiejętności i wiedzy warunkujące zdanie egzaminów. 

2)  Umiejętności komunikacyjne: 

a)   umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem; 

b)   komunikacja międzyludzka w języku polskim i językach obcych; 

c)   umiejętność stosowania języka przedmiotu; 
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d)   umiejętność poszukiwania,  analizowania i wykorzystania pozyskanych  informacji; 

e)   umiejętność posługiwania się technologią  komputerową; 

3) Umiejętności społeczne: 

a)   umiejętność współpracy w grupie: 

  - umiejętność obserwacji i oceny reakcji oraz zachowań w konkretnych  sytuacjach interperso-

nalnych; 

-  umiejętność obrony własnych praw bez okazywania agresji - asertywność ; 

    -  umiejętność   rozwiązywania konfliktów , trudnych sytuacji i dokonywania wyborów. 

     b)  odpowiedzialność: 

-  branie na siebie odpowiedzialności za wykonanie zadań; 

           - umiejętność ponoszenia konsekwencji swoich zachowań. 

4) Umiejętność i dyspozycje psychologiczne: 

a) motywacja; 

b) poczucie własnej wartości odkrywanie osobistych możliwości ucznia; 

c) radzenie sobie w sytuacjach trudnych i problemowych; 

d) skuteczne i prawidłowe wykonywanie działań poprzez samodyscyplinę; 

2. Trafny wybór metody sprawdzania umiejętności ucznia. 

3. Rzetelne i obiektywne ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfika-

cyjnej zachowania. 

4. Aktywizowanie  rozwoju ucznia, wskazując mu kierunek poprawy. 

5. Ocenianie i stosowane narzędzia oceny powinny  być zachętą  dla ucznia do zaprezen-

towania swoich mocnych stron, a więc  należy uwzględnić różnice pomiędzy uczniami;. 

6. Systematyczne dokumentowanie przez nauczycieli postępów ucznia w stosunku do  wymagań 

edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców /prawnych opiekunów. 

7. Ustalenie kryteriów oceniania zachowania - ocenianie  powinno służyć dyscyplinowaniu 

uczniów. 

 

 

§ 38 

1.Ocenianie wewnątrzszkolne polega na: 

1) Bieżącym ocenianiu i klasyfikowaniu według skali i w formach przyjętych w szkole; 

2) Ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. 

2. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z przedmiotów: 

a) niedostateczny – nie opanował wiedzy i umiejętności w sposób pozwalający na 

kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej; 

b) dopuszczający – wymagania konieczne obejmują elementy nauczania niezbędne w 

uczeniu się danego zajęcia edukacyjnego potrzebne w życiu, wskazują na braki w 

opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych, a 

także na opanowanie w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności podstawowych 

c) dostateczny - wymagania podstawowe obejmują elementy treści najważniejsze w 

uczeniu się danego zajęcia edukacyjnego, łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, o 

niewielkim stopniu złożoności często powtarzające się w programie nauczania dające 

się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i poza szkolnych, określone na poziomie nie 

przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych, proste, 

uniwersalne umiejętności w mniejszym zakresie wiadomości 

d) dobry- wymagania rozszerzające obejmują elementy treści istotne w strukturze zajęcia 

edukacyjnego, bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy zaliczone do 

wymagań podstawowych, przydatne przy opanowaniu treści z danego zajęcia 

edukacyjnego i innych zajęć edukacyjnych, wymagające umiejętności stosowania 
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wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i z 

podręcznika 

e) bardzo dobry- wymagania dopełniające obejmują pełny zakres treści określonych 

programem nauczania. Są to więc treści złożone, trudne, ważne do opanowania, 

wymagające korzystania z różnych źródeł, umożliwiające rozwiązywanie problemów, 

pośrednio lub bezpośrednio użytecznych w życiu pozaszkolnym, pełne opanowanie 

programu 

f) celujący- wymagania obejmują treści zawarte w podstawie programowej, uczeń 

sprawnie posługują się zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu problemów, proponuje nie 

typowe rozwiązania, osiąga sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. 

3.  Nauczyciel stawia „+” przy danym stopniu, jeżeli uczeń spełnia wymogi na ten stopień 

obowiązujące, a oprócz tego potrafi sprostać niektórym wymaganiom na stopień wyższy. 

4.  Nauczyciel stawia „-” przy danym stopniu, jeżeli uczeń spełnia prawie wszystkie wymogi 

na stopień, jednak niektórych poleceń nie potrafi zrealizować. 

5. Nauczyciel stawia „0” uczniowi który nie był na sprawdzianie/pracy klasowej. Po 

napisaniu zaległego sprawdzianu/pracy klasowej uzyskana ocena zostanie wpisana zamiast 

„0”. 

6. Szczegółowe procedury i kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z poszczególnych 

przedmiotów opracowują nauczyciele w zespołach przedmiotowych.
38
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§ 39 

 

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

wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

      1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych            

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

      2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

      3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych      

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole; 

      4)   przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

      5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której 

mowa w §50 oraz §51 ust. 2; 

      6)  ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych  ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

      7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz o 

szczególnych uzdolnieniach  ucznia.
39

 

 

 

 

§ 40 
 
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego ustnie informują uczniów podczas 

pierwszej lekcji w danym roku szkolnym oraz ich rodziców -podczas wywiadówek lub 

dyżuru nauczyciela o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających  z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny   klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

ich rodziców /prawnych opiekunów o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

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

zachowania; 

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny z zachowania. 

3. Nauczyciele i wychowawca dokonują wpisu do dziennika elektronicznego o przekazaniu 

w/w informacji oraz informują ucznia, gdzie są udostępnione do wglądu te informacje. 

 

 

§ 41 
 
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów. 
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2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Uzasadnienie polega na słownym omówieniu bra-

ków programowych, predyspozycji ucznia, szczególnych działań nauczyciela skierowa-

nych wobec danego ucznia. 

3. Nauczyciel ma obowiązek udostępnić sprawdzone i ocenione bieżące prace pisemne po-

przez przekazanie zainteresowanym oryginału pracy lub jego kopii. Nauczyciel za pośred-

nictwem ucznia zainteresowanym rodzicom przekazuje do domu kopię bieżącej pracy 

ucznia z prośbą o jej zwrot  podpisanej przez rodziców lub nauczyciel udostępnienia pracę 

do wglądu  zainteresowanym rodzicom na terenie szkoły podczas spotkań z rodzicami lub 

tygodniowym dyżurze nauczyciela. 

4. Uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szko-

ły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena  

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni od zakończenia zajęć dy-

daktyczno-wychowawczych. 

 

§42 

 
1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne, o których mowa w  §40 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego –na podstawie tego orzecze-

nia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,  o 

którym mowa w art.71b ust.1b ustawy; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania –na podstawie tego orze-

czenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycz-

nej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostoso-

wania– na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt1–3, który jest objęty pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole –na podstawie rozpoznania indywidualnych po-

trzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wyda-

nych na podstawie art.22 ust.2 pkt11ustawy; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego –na podstawie tej 

opinii;
40

 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych               

      i  edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 

       uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii     

        niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

       specjalistycznej. 

 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

     indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w  §39     

     do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić  na   

      podstawie tego orzeczenia. 
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§ 43 
 

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

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć oraz systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

2. 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.
41

 

 

 

§ 44 
 
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji  zajęć z wychowania fizycznego, zajęć kompu-

terowych, informatyki  na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w 

tych zajęciach, wydanej przez lekarza,  na czas określony w tej opinii. 

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu naucza-

nia zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
42

 

 

§ 45 
 

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

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjali-

stycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej 

poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, 

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

z nauki drugiego języka obcego. 

2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. 

3.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

4.  W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebie-

gu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

 

                                                       § 46 

 
1. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w zawodzie, dla którego podstawa 

programowa kształcenia przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia              

z realizacji tych zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii. 

2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji 

przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony”, a także numer i kategorię posiadanego 

przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia. 
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§ 47 

 
1. Klasyfikacja śródroczna uczniów  polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,            

i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w § 50 ust. 2 oraz §51, 

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego                   

w terminie określonym w §19 ust.1, 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edu-

kacyjnych, określonych  w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  i rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w §50 ust. 2  i §51 ust. 2, z 

zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W terminie nie później niż 14 dni przed śródrocznym i rocznym  klasyfikacyjnym zebra-

niem plenarnym Rady Pedagogicznej 

1) nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są obowiązani 

poinformować ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów o przewidywanych dla 

niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć i przewidywanej 

śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania przez  wpis do dziennika 

elektronicznego. Wychowawca klasy poprzez wydruk z dziennika elektronicznego 

informuje Rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych
43

. Potwierdzone 

przez Rodziców wydruki są dokumentacją wychowawcy.
 
 

2) uchylony 

5.  Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę z zajęć edukacyjnych jeżeli: 

 Rodzic /prawny opiekun złoży do nauczyciela uczącego danego przedmiotu pisemną 

prośbę  o umożliwienie uczniowi odpowiedzi na pytania obejmujące materiał omówiony        

w danym okresie. Prośba musi być złożona najpóźniej 2 dni przed zebraniem Rady 

Pedagogicznej. 

2) Nauczyciel wyraża zgodę na prośbę, jeżeli uczeń systematycznie uczęszczał                      

na zajęcia lub jego nieobecność była usprawiedliwiona. 

3) Jeżeli uczeń uczęszczał na zajęcia niesystematycznie  nauczyciel może w formie pisemnej 

odmówić wdrożenia procedury uzyskania oceny wyższej niż przewidywana motywując 

ten fakt wymaganiami na poszczególne oceny. 

4) Uczeń może poprawić ocenę o jeden stopień w stosunku do ustalonej przez nauczyciela. 

 Sprawdzenie wiadomości odbywa się w formie pisemnej. Wymagania edukacyjne są 

określone przez przedmiotowe zespoły, funkcjonujące w szkole. Zadania egzaminacyjne 

przygotowane przez nauczyciela uczącego weryfikuje inny nauczyciel tego samego 

przedmiotu przez złożenie podpisu. Obowiązuje punktacja:   

     

dp 36% - 50% 

dst 51% - 74% 

db 75% - 85% 

bdb 86% - 97% 

cel 98% - 100% 

           Punktacja nie dotyczy przedmiotów zawodowych. 

 Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) 

nie później niż 2 dni przed konferencją. 

 Dyrektor szkoły powołuje komisję egzaminacyjną, w skład której wchodzą: 
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a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) jeden nauczyciel  tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

 Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4) b), 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 tego samego przedmiotu. 

 Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 1) nauczyciel pisemnie informuje wnioskodawcę o wyniku egzaminu,  

  2) dokumentację przechowuje się do końca roku szkolnego. 

 

6. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę roczną zachowania jeżeli: 

1) rodzic /prawny opiekun wystąpi do wychowawcy z prośbą o zmianę oceny zachowania 

wskazując nowe okoliczności, które nie były uwzględnione przy wcześniejszym wystawianiu 

oceny lub  przewidywana ocena roczna jest niższa niż śródroczna; 

2) wychowawca ponownie ustala ocenę z uwzględnieniem nowych okoliczności; 

3) nauczyciel pisemnie informuje wnioskodawcę o wyniku; 

4)  dokumentację przechowuje się do końca roku szkolnego. 

 

§48 
 
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem 

ust. 3, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po za-

sięgnięciu w formie pisemnej, opinii nauczycieli uczących w danej klasie, uczniów klasy 

oraz ocenianego ucznia. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają na-

uczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfi-

kacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy progra-

mowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

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

średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć (świadectwo promocyj-

ne, świadectwo ukończenia szkoły). 

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych 

ustala: 

1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy 

– nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun 

praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu; 

2) w pozostałych przypadkach - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycz-

nej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu.   

 

 

§ 49 
 

1. Ocenianie odbywa się przy pomocy różnorodnych form kontroli: 

1) odpowiedzi  ustne (zadawanie uczniom poprawnie sformułowanych pytań, warunkują-

cych uzyskanie pożądanej odpowiedzi), 

2) prace klasowe (1-2 jednostki lekcyjne): 

a) obejmujące szerszy zakres materiału, 

b) zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

c) nie więcej niż jedna w ciągu dnia,  
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3) krótkie sprawdziany (do 15 min.) obejmujące materiał z ostatnich 3 lekcji, o  terminie 

uczeń nie musi być wcześniej informowany, 

4) prace domowe, 

5)  aktywność ucznia na zajęciach, 

6)  dodatkowe prace samodzielne uczniów (referaty, prezentacje itp.), 

7)  inne formy kontroli wypracowane przez nauczyciela. 

8) nauczyciel może umieścić  w dzienniku elektronicznym, w rubrykach: oceny osiągnięć 

edukacyjnych informacje o zakresie i formie sprawdzonych wiadomości. 

9) Na ocenę klasyfikacyjną (śródroczną i roczną) składają się co najmniej trzy oceny 

bieżące  z różnych form aktywności ucznia z poszczególnych przedmiotów.            O 

hierarchii ważności ocen (np. odpowiedzi ustne czy testy ważniejsze od zadań 

domowych) stanowi PSO, ocena nie musi być średnią arytmetyczną. 

  10) Procedura tworzenia oceny 

 terminie przeprowadzenia pracy klasowej lub testu nauczyciel powiadamia 

uczniów tydzień wcześniej i zaznacza planowaną pracę w dzienniku 

elektronicznym. (nie dotyczy kartkówek) 

 W ciągu jednego dnia zajęć edukacyjnych przeprowadza się tylko jedną, dłuższą 

formę z jednego przedmiotu (z wyjątkiem kartkówek i przedmiotów realizowanych  

w wymiarze 1 godz. tygodniowo, jak również sprawdzianów przeniesionych z 

innych terminów na prośbę uczniów) – bliższe informacje        o częstotliwości 

przeprowadzanych sprawdzianów w PSO. 

 Uczeń może raz w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie (w tym brak zadania) 

bez konsekwencji wpisu oceny niedostatecznej. Nieprzygotowanie nie obejmuje 

zapowiadanych sprawdzianów i  zapowiadanych kartkówek. 

 Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji. 

 W przypadku, gdy przedmiot jest realizowany w wymiarze 1 godz. tygodniowo 

uczeń może być zwolniony z odpowiedzi i z zadania domowego tylko wtedy, gdy 

odpowiednio, wiarygodnie umotywuje nieprzygotowanie. 

 Ustala się zapis w dzienniku elektronicznym: np. 

2. Zaliczenie przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie dokonuje nauczyciel prowadzący 

zajęcia, uwzględniając aktywność ucznia i jego frekwencję na zajęciach. 
 

§ 50 
 

1.  Oceny bieżące i  oceny z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali. 

1)  celujący   -  cel /6/ 

2) +bardzo dobry  - +bd /+5/ 

3)  bardzo dobry  -   bd /5/ 

4) – bardzo dobry  -  -bd /-5/ 

5) +dobry   - +db /+4/ 

6)  dobry   -  db /4/ 

7) – dobry   - -db /-4/ 

8) +dostateczny  - +dst /+3/ 

9)  dostateczny  -  dst /3/ 

   10) – dostateczny  -  -dst /-3/ 

   11) + dopuszczający -  +dp  /+2/ 

   12)  dopuszczający  -   dp /2/ 

   15) niedostateczny  -  ndst /1/ 
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2. Roczne i śródroczne   oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach 

według następującej skali: 

 

           1)  stopień celujący     6; 

           2)  stopień bardzo dobry   5; 

           3)  stopień dobry    4; 

           4)  stopień dostateczny   3; 

           5)  stopień dopuszczający    2; 

           6)  stopień niedostateczny    1.
4445

 

 

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

zachowania. 

 

 

§ 51 
 
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób; 

6) godne i kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej 

skali: 

                     1) wzorowe, 

                     2) bardzo dobre; 

                     3) dobre; 

                     4) poprawne; 

                     5) nieodpowiednie; 

                     6) naganne. 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edu-

kacyjnych, 
4. Ocena naganna zachowania otrzymana przez ucznia po raz pierwszy w danej szkole nie 

ma wpływu na promocję ucznia do następnej klasy lub ukończenia szkoły. 

5. Jeśli uczniowi po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę z zachowania w danej szkole 

rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programo-

wo wyższej lub nieukończenia szkoły przez ucznia. 
6. Uczeń któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną ocenę z zachowania nie uzyskuje 

promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły. 
7. Przyjmuje się następujące kryteria ustalania ocen klasyfikacyjnych zachowania: 

 1) Ocenę  wzorową  otrzymuje uczeń, który spełnia następujące warunki: 
a) wypełnia bez zastrzeżeń obowiązki szkolne, wykazując inicjatywę, 

b) przestrzega bez uchybień zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

społecznych, 
c) nie ma godzin nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 5 spóźnień w roku szkolnym, 
d) dba o piękno mowy ojczystej, 

e) dba o honor i tradycje szkoły, 

f) jest kulturalny i uczynny wobec innych osób, 
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g) aktywnie uczestniczy w życiu klasy lub szkoły. 

 

2) Ocenę  bardzo dobrą  otrzymuje uczeń, który spełnia następujące warunki: 
a) wypełnia bez zastrzeżeń obowiązki szkolne, wykazując inicjatywę, 

b) przestrzega bez uchybień zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

społecznych, 
c) nie ma więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 5 spóźnień w se-

mestrze, 

d) dba o piękno mowy ojczystej, 

e) odnosi się kulturalnie do innych osób, 

f) aktywnie uczestniczy w życiu klasy lub szkoły. 

 

3) Ocenę  dobrą  otrzymuje uczeń, który spełnia następujące warunki: 
a) wypełnia z niewielkim zastrzeżeniem obowiązki szkolne, 

b) dopuszcza się do 10 godzin nieusprawiedliwionych oraz nie więcej niż 10 spóźnień w 

semestrze, 

c) sporadycznie i nieznacznie uchybia zasadom współżycia społecznego i przyjętym 

normom społecznym, 

d) nie używa wulgaryzmów, 

e) odnosi się do innych osób z szacunkiem, 

f) uczestniczy w życiu klasy lub szkoły. 

 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia następujące warunki: 
a) wypełnia z licznymi zastrzeżeniami obowiązki szkolne, 

b) dopuszcza się do 20 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, 

c) często uchybia zasadom współżycia społecznego i przyjętym normom społecznym i 

etycznym, 

d) sporadycznie łamie przyjęte w szkole regulaminy, 
e) sporadycznie uczestniczy w życiu klasy lub szkoły. 

 

5) Ocenę  nieodpowiednią  otrzymuje uczeń, który spełnia następujące warunki: 
a) rażąco uchybia obowiązkom szkolnym, 

b) dopuszcza się do 40 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, 

c) nie przestrzega zasad współżycia społecznego i przyjętych norm  społecznych, 

d) nie dba o czystość mowy ojczystej, 

e) często zachowuje się niekulturalnie, 

f) często łamie regulaminy szkolne, 

g) odnosi się do innych osób bez szacunku, 

h) jest aspołeczny, dezorganizuje działania klasy lub społeczności szkolnej, 
 

6)  Ocenę  naganną  otrzymuje uczeń, który spełnia następujące warunki: 
a) rażąco uchybia obowiązkom szkolnym, 

b) ma ponad 40 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, 

c) nie przestrzega zasad współżycia społecznego i przyjętych norm                          
d) społecznych, 
e) jest aspołeczny, dezorganizuje działania klasy lub społeczności szkolnej, 

f) odnosi się wulgarnie do innych osób, 

g) wykazuje postawę kryminogenną, 

h) dopuścił się czynów przestępczych przewidzianych w Kodeksie Karnym. 
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8. Nauczyciel wychowawca w przypadku szczególnych zasług lub osiągnięć ucznia może 

ustalić uczniowi ocenę zachowania o jeden stopień wyższą po uzasadnieniu wniosku na 

radzie pedagogicznej. 
9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

               zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń    

               lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia     

               specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni   

               psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
46

 

 

 

§ 52 
 
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła 

umożliwia uczniowi uzupełnienia braków.
47

 

 

 

§ 53 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej                  

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

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

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka  i wychowanie 

fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

oceny zachowania. 

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

ust. 8. 

8. W szkole prowadzonej kształcenie zawodowe egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycz-

nych, zajęć laboratoryjnych i innych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania 

przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń ma formę zadań praktycznych.
23)48

 

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

10. Egzamin klasyfikacyjny musi być przeprowadzony przed zakończeniem rocznych zajęć 

dydaktyczno- wychowawczych. 

11. Jeżeli uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfika-

cyjnego dodatkowy termin wyznacza dyrektor szkoły, nieobecność usprawiedliwia tylko 

zwolnienie lekarskie (należy poinformować o tym ucznia i rodziców). 
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12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt. 1, przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego, przez Dyrektora szkoły, 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komi-

sja, powołana przez Dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpo-

wiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wcho-

dzą: 

1)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 

3)  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może  

przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
49

 

4) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów 

– rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

5)  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

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

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w pkt.1,2; 

c)  termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

d) imię i nazwisko ucznia; 

     e)  zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

           f)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonywaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
50

 

15. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, nieklasyfikowanego 

z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje 

zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub 

rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych. 

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „ nieklasyfikowana”
51

 

 

 

§ 54 
 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego   

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,  z zastrzeżeniem 

ust. 2   i § 49. 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego, 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest osta-

teczna. 
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§ 55 
 

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

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
52 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

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

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;                  

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem  i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami).
53 

4. W skład komisji wchodzą: 

       1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako prze-

wodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same za-

jęcia edukacyjne; 

 w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) Dyrektor  szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  w 

danej klasie, 

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

g) przedstawiciel rady rodziców.
54

 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, 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.   

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

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

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej  

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

egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 49 ust. 2. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

       1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

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

                   b)imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
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              c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

              d) imię i nazwisko ucznia; 

              e) zadania (pytania) sprawdzające, 

              f) ustaloną ocenę; 

        2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

              a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

              b) termin posiedzenia komisji; 

              c) imię i nazwisko ucznia 

              d) wynik głosowania, 

              e) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
55

 

        3) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia                

i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu 

przez ucznia zadania praktycznego.
5657

 

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

mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  

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

do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

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

 

§ 56 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3. 
2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje 

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 
3. ( uchylony) 
4. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę 

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 
 

 

§ 57 
 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał jedną lub dwie  oceny niedostateczne z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W przypadku 

wyrażenia przez ucznia chęci przystąpienia do takiego egzaminu, uczeń lub rodzic /prawny 

opiekun/ składa do dyrektora szkoły podanie z prośba o organizację takiego egzaminu. 

Podanie powinno być złożone przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 
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2. Uczeń, który ma dwie oceny niedostateczne może zdawać egzamin poprawkowy bez 

wyrażenia zgody przez Radę Pedagogiczną. 
3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
4. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują 

prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych. 
5. Dyrektor szkoły jest zobowiązany wyznaczyć terminy egzaminów poprawkowych do dnia 

zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza 

się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
58 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

W skład komisji wchodzą: 
       1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji;
5960 

   2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

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

komisji. 

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

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
2)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) pytania egzaminacyjne; 

 6) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę
61

 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z więcej niż jednego przedmiotu lub 

wykorzystał promowanie warunkowe, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej i powtarza klasę. 
 

  

§ 58 
 

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

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

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

danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 
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2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której 

mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 
 

 

 

 

§ 59-§ 64 (uchylony) 

 

 

9.Postanowienia  końcowe 

 

§ 65 

Pieczęcie  Zespołu 

 

1.  Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego 

skład, zawierającą nazwę Zespołu o brzmieniu : 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej. 

3. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają u dołu nazwę szkoły 

określonej w § 1 ust. 1 pkt. 1-7 o brzmieniu : 

   1)  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

        im. Jana Pawła II 

       Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

        34 – 600 Limanowa ul. Z. Augusta 8 

    2) ( uchylony) 

3)  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

          im. Jana Pawła II 

        II Liceum Ogólnokształcące 

          34 – 600 Limanowa ul. Z. Augusta 8 

     4)  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

           im. Jana Pawła II 

         Technikum 

          34 – 600 Limanowa ul. Z. Augusta 8 

      5)  i 6) (uchylony) 

      7)  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

           im. Jana Pawła II 

          Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

        8) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

           im. Jana Pawła II 

          Centrum Kształcenia Ustawicznego 

            34 – 600 Limanowa ul. Z. Augusta 8 

       9)  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

            im. Jana Pawła II 

          Branżowa Szkoła I stopnia 

  34 – 600 Limanowa ul. Z. Augusta 8
62

 

                                                 
62

 Uchwała Rady Pedagogicznej ZSTiO nr 11/2017/2018 z dnia 20 listopada 2017 r. 



46 
 

5. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące 

w skład Zespołu podaje się nazwę szkoły oraz nazwę Zespołu . 

6. Dopuszcza się zmiany wynikłe z wprowadzenia nowych świadectw i innych druków 

szkolnych. 

7. Zespół posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał Zespołu. 

8. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

§ 66 

Inne akty prawne 

 

W Zespole obowiązują następujące regulaminy i programy: 

 

1. Regulamin Rady Pedagogicznej. 

2. Regulamin Warsztatów Szkolnych. 

3. ( uchylony)
63

 

4. Regulamin Rady Rodziców. 

5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

6. Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny Zespołu. 

7. Szkolny Program Profilaktyki. (uchylony)
64

 

8. Regulamin Wycieczek Szkolnych i Imprez Turystyczno – Krajoznawczych. 

9. Regulamin Biblioteki Szkolnej. 

10. Regulamin Imprez Szkolnych.
65

 

 

 

§ 67 

 

Uchwała 

 

Statut Zespołu został uchwalony przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr 11/2017/2018                       

z dnia 20 listopada  2017 r. 
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