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Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

 

§ 1.1. Nazwa Szkoły: Zespół Szkół Usługowych Technikum Nr 2  

ul. Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski zwana dalej „Szkołą”.  

2. Siedziba Szkoły mieści się w budynku przy ul Wolności 12 .  

3. Technikum Nr 2 kształci uczniów w zawodach:  

1) technik hotelarstwa; 

2) technik żywienia i usług gastronomicznych; 

3) technik usług fryzjerskich; 

4) technik reklamy; 

5) technik przemysłu mody; 

6) technik usług kelnerskich. 

 

4. Ustalona nazwa używana jest przez Szkołę w brzmieniu: 

1) na pieczęciach: Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim  

   Technikum Nr 2, 

2) na stemplach: Zespół Szkół Usługowych Technikum Nr 2  

   ul. Wolności 12 63-400 Ostrów Wielkopolski. 

5. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Ostrowski z siedzibą w Ostrowie 

Wielkopolskim, Aleja Powstańców Wielkopolskich 16. 

6. Nadzór  pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. 

7. Cykl kształcenia w szkole trwa 5 lat. 

 

Rozdział II 

Cele i zadania Szkoły 

 

§ 2.1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Prawie Oświatowym oraz w przepisach 

wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Szkolnym Programie Wychowawczo-

Profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska. 

 

2. Głównymi celami szkoły jest:  

1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u uczniów poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i 

religijnej przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata; 

2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 

3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia; 

4) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w 

oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 

5) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na 

zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz 
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prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku 

i osiągniętego rozwoju. 

 

3. Celem kształcenia w Szkole jest:  

1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad i 

praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym, 

określonym w dokumentacji pedagogicznej szkoły; 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości 

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie; 

4) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

5) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym 

dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów; 

6) przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym 

oraz uczenia się przez całe życie; 

7) przygotowanie zawodowe, pozwalające na uzyskanie dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe oraz na kontynuację kształcenia. 

 

§ 3. Zadania szkoły 

1. Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz 

zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę. 

2. Zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących 

potrzeb. 

3. Kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, 

emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz 

wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 

4. Realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla przedmiotów, podstawę programową kształcenia w zawodach, objętych 

ramowym planem nauczania. 

5. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie 

uczenia i nauczania. 

6. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom 

i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami, 

7. Organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

z zachowaniem zasad higieny psychicznej. 

8. Dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów lub poszczególnego ucznia. 

9. Wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły. 

10. Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 
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11. Wspomaganie wychowawczej roli rodziców. 

12. Umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej. 

13. Zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom 

pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 

14. Sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w 

skróconym czasie. 

15. Skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania 

do poziomu przygotowania uczniów. 

16. Przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego 

kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno-

zawodowe. 

17. Zapewnienie opieki pielęgniarki szkolnej. 

18. Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. 

19. Stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych 

nauczania. 

20. Przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie 

im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych. 

21. Kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu. 

22. Rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. 

23. Zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagających opieki. 

24. Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, 

rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole. 

25. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

duchowemu, indywidualnemu i społecznemu, takich jak uczciwość, wiarygodność, 

odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, 

kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, 

podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej. 

26. Kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także 

postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji. 

27. Upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych 

postaw wobec problemów ochrony środowiska. 

28. Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji. 

29. Stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów. 

30. Prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i 

wykorzystywania mediów. 
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31. Ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 

rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających 

dostęp do zasobów sieciowych w Internecie. 

32. Dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie 

z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji. 

33. Kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także 

postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. 

34.  Dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymagań rynku pracy. 

35. Kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu w życiu gospodarczym. 

36. Szkoła tworzy warunki do kompensowania braków wynikające z niesprawności 

intelektualnej i różnych schorzeń oraz związanych z tym przeżyć emocjonalnych -

osiągnięciami innego rodzaju. 

37. Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie 

diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość 

realizacji tych oczekiwań. 

 

38. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i 

rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski 

z realizacji celów i zadań Szkoły.  

 

39. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy 

administracyjno-obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią 

pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, 

społecznymi i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. 

 

ROZDZIAŁ III 

Sposoby realizacji zadań szkoły 

 

§ 4. 1. Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę 

programową kształcenia ogólnego oraz podstawę programową kształcenia w zawodach, 

zgodnie z dopuszczonymi do użytku szkolnego programami nauczania. 

 

2. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz program 

kształcenia zawodowego, dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli. 

3. W szkole zasady opracowania programów nauczania i dopuszczania ich do użytku 

szkolnego określa szczegółowo „Procedura dopuszczania programów do użytku 

szkolnego w Zespole Szkół Usługowych.”  

 

§ 5. 1. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie ze Szkolnym Programem 

Wychowawczo-Profilaktycznym. 

2. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje zespół składający się z 

nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych 
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przez Radę Rodziców jej przedstawicieli. Opracowane programy uchwala Rada Rodziców, 

a Rada Pedagogiczna przyjmuje do realizacji. 

3. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie 

sytuacji wychowawczej w szkole. 

4. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, z 

uwzględnieniem treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

5. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej 

wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej 

przez cały okres funkcjonowania klasy. 

6. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny 

wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny 

uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy.  

§ 6. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:  

1) realizację przyjętego w Szkole Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego; 

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 

3) realizację określonej tematyki na zajęciach z wychowawcą we współpracy 

z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny; 

4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między 

rówieśnikami; 

5) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia; 

6) prowadzenie profilaktyki uzależnień. 

 

§ 7. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczno-psychologiczną:  

1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez: 

a) organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich 

rodzicami; 

b)  rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku 

szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, 

warunków rodzinnych i materialnych; 

c) organizację wycieczek integracyjnych; 

d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowaną przez pedagoga 

lub psychologa szkolnego; 

e) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pedagoga szkolnego, 

pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub przedstawiciela dyrekcji; 

f) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym specjalistyczną; 

g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 

h)  organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania 

indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.  

 

2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków 

rodzinnych i losowych, zgodnie z zasadami określonymi w § 25 statutu szkoły. 
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3) nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez: 

a) umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 

b) objęcie opieką zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

c) dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy 

do możliwości i potrzeb ucznia; 

d) rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć 

pozalekcyjnych; 

e) wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów; 

f) indywidualizację procesu nauczania. 

4) nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez zapewnienie: 

a) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 

b) sprzętu specjalistycznego i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

dzieci lub uczniów, 

c) zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć odpowiednich ze względu na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

dzieci lub uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i 

socjoterapeutyczne, 

d) integracji dzieci i uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi i 

uczniami pełnosprawnymi, 

e) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

 

§ 8.1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę, poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w §3 niniejszego statutu; 

2) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z regulaminem nauczyciela dyżurującego,  

3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w 

poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w 

kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem 

przedmiotów, których program tego wymaga; 

4) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli; 

5) organizowanie zastępstw dyżurów za nieobecnych nauczycieli; 

6) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach wychowania 

fizycznego, w pracowniach i na innych przedmiotach wymagających podziału na 

grupy; 

7) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 

8) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

9) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 

10) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; 

11) monitorowanie obiektu szkoły zgodnie z opracowanymi w Szkole „Zasadami 

wykorzystania zapisów monitoringu w Zespole Szkół Usługowych”; 

12) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; 
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13) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

14) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w 

sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię; 

15) ogrodzenie terenu szkoły; 

16) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 

17) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pracowni szkolnych i 

pomieszczeń gospodarczych; 

18) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed 

ewentualnym zsuwaniem się po nich, otwartą przestrzeń pomiędzy biegami 

schodów zabezpiecza się kratami; 

19) wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności pokoju nauczycielskiego, 

pomieszczeń nauczycieli wychowania fizycznego, sekretariatu i pokoju obsługi w 

apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i 

instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy; 

20) dostosowanie mebli, krzeseł , szafek do warunków antropometrycznych uczniów, 

w tym niepełnosprawnych; 

21) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w 

imprezach i wycieczkach poza teren szkoły; 

22) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

23) przeszkolenie uczniów z zakresu BHP i pierwszej pomocy; 

24) zapoznanie uczniów z regulaminami obowiązującymi w Szkole oraz 

egzekwowanie ich przestrzegania; 

25) udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów 

chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem 

tych substancji i preparatów; 

26) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania 

fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych 

urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia 

ćwiczących. 

2. Szkoła zapewnia uczniom możliwość przebywania w czytelni szkolnej poza lekcjami. 

3. Szkoła zapewnia uczniom możliwość zakupu posiłku w klubie młodzieżowym 

oraz w okresie jesienno-zimowym możliwość skorzystania z bezpłatnego ciepłego 

napoju. 

4. Szkoła zapewnia uczniom w okresie jesienno-zimowym korzystanie z szatni szkolnych. 

 

§ 9. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele wraz z uczniami 

 w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, 

organem prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami społecznymi, gospodarczymi i 

kulturalnymi regionu. 

 

§ 10. 1. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia 

swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 
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3. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców 

oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje 

Rada Rodziców. 

4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor 

szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków 

finansowych szkoły lub Rady Rodziców. 

 

§ 11. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest wykupienie ubezpieczenia od kosztów leczenia 

podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także uczniów i nauczycieli. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Organy szkoły 

 

§ 12. 1. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada  Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Każdy z wymienionych organów w działa zgodnie z Prawem Oświatowym. Organy 

kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. 

Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły. 

3. Szczegółowe kompetencje organów szkoły określone są w statucie Zespołu Szkół 

Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

Organizacja nauczania, wychowania i opieki 

 

§13.1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów 

odbywających w okresie jednego roku szkolnego zajęcia edukacyjne określone szkolnym 

planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania obowiązującym w chwili 

rozpoczęcia cyklu kształcenia oraz z odpowiednim aktualnym programem nauczania 

dopuszczonym do użytku szkolnego. 

 

2. O liczbie uczniów w oddziale decyduje organ prowadzący szkołę. 

3. Szkoła może tworzyć oddziały ogólnodostępne, integracyjne i terapeutyczne. 

4. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 

uczniów niepełnosprawnych, w oddziale terapeutycznym do 15 uczniów. Do klasy 

terapeutycznej uczniowie przyjmowani są na podstawie skierowania Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. Za zgodą organu prowadzącego szkoła może zatrudnić 

pomoc nauczyciela . 

5. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno– wychowawczej są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;  
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3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 

5) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

6) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:  

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany 

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 

7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

 

6. Zajęcia w szkole prowadzone są:  

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

technologicznych zajęcia są zblokowane, godzina zajęć praktycznych trwa 55 minut, 

godzina pracy biblioteki szkolnej trwa 60 min; dopuszcza się prowadzenie zajęć 

edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 

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

prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej; 

2) skrócenie zajęć do 30 minut może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, np. 

a) realizacja projektu edukacyjnego, 

b) ważnego wydarzenia w życiu szkoły, 

c) posiedzenia Rady Pedagogicznej, 

d) innych ważnych przyczyn wynikających z organizacji pracy szkoły; 

3) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału 

na grupy, opisanych w niniejszym statucie; 

4) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu 

edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, religii, etyki, przedmiotów zawodowych dla 

danych specjalizacji zawodowych, zajęcia fakultatywne, zajęcia wychowania 

fizycznego; 

 w strukturach międzyklasowych i międzyoddziałowych; 

5) w toku nauczania indywidualnego;  

6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 

7) w formach realizacji obowiązku nauki poza szkołą; 

8) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze 

wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu 

kształcenia;  

9) formach pozaszkolnych; 

10) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy 

naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany 

międzynarodowe, obozy szkoleniowo-wypoczynkowe w okresie ferii letnich. 

 

7. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora szkoły na 
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podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy.  

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

proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.6. 

9. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych i międzyklasowych: 

1) Na początku września każdego roku szkolnego przeprowadza się sprawdzian 

kompetencyjny z języka nowożytnego. Na podstawie jego wyników dokonuje się 

tworzenia grup międzyoddziałowych o określonym poziomie znajomości języka; 

2) Uczniowie klas pierwszych dokonują wyboru form realizacji 1 godziny wychowania 

fizycznego z ofert zajęć fakultatywnych proponowanych przez Szkołę przy składaniu 

dokumentów; 

3) Zajęcia, o których mowa w pkt. 3 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, 

pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach: 

a) zajęć sportowych; 

b) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych; 

c) zajęć tanecznych; 

d) aktywnych form turystyki. 

4) Na zajęciach edukacyjnych, z języków obcych nowożytnych, informatyki, 

wychowania fizycznego i zajęciach z kształcenia zawodowego, podziału na grupy 

dokonuje się zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego szkołę i obowiązującymi 

przepisami prawa. 

5) W oddziałach integracyjnych szkołach ogólnodostępnych, a także w szkołach 

specjalnych, w oddziale specjalnym szkoły ogólnodostępnej, podczas zajęć, o których 

mowa w pkt. 5 dokonuje się podziału na grupy, z tym, że grupa nie powinna liczyć 

mniej niż 5 osób. 

6) Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt i 

chłopców. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 

7) Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika 

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

astronomia, chemia, przyroda) można dokonać podziału na grupy za zgodą organu 

prowadzącego szkołę i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

10. Z tytułu udostępniania rodzicom informacji z zakresu nauczania, wychowania i opieki 

szkoła nie pobiera żadnych opłat. 

 

§ 14.1. Nauka w szkole młodzieżowej trwa 5 dni, Zajęcia w Szkole rozpoczynają się  

 od godz. 8.00 

2. Wszystkie przerwy lekcyjne w szkole młodzieżowej trwają 5 minut z wyjątkiem przerw 

po trzeciej godzinie lekcyjnej (15 minut) oraz przed ósmą godziną lekcyjną (10 minut). 

3. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego: 

1) ustala długość przerw międzylekcyjnych; 

2) organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie 

szkoły. 

4. Godziny otwarcia szkoły 

1) Godziny otwarcia szkoły dla uczniów: 
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1) budynek główny 7:45 – 15:00 (II piętro od godz. 7:50) 

2) budynek A tylko na czas odbywania się wyznaczonych zajęć lekcyjnych  

3) sala gimnastyczna zgodnie z planem lekcji 

4) codziennie od godz. 7:00 dla młodzieży dojeżdżającej do szkoły czynna jest 

biblioteka i czytelnia szkolna. 

§ 15. Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na 

cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych 

określonych w przepisach prawa. 

 

§ 16. Szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 17.1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z 

zakresu wychowania do życia w rodzinie w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w 

wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i 

dziewcząt. 

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

rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w 

zajęciach. 

3. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1, jeżeli zgłosi 

dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec swojego udziału w zajęciach. 

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

ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 

§18.1. Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy 

przy komputerze na zajęciach informatyki, drugiego języka obcego nowożytnego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Uczeń, o którym mowa w ust. 1 ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli 

w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi 

zajęciami lekcyjnymi. 

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, 

drugiego języka obcego nowożytnego po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły. 

 

§ 19. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni publicznej, w 

tym publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia 

ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

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

 

§ 20. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu, zabezpieczając dostęp do treści, które 

mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie 

oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację. 

 

§ 21. Organizacja zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów 
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1. Zajęcia prowadzone są poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, 

międzyoddziałowych i międzyszkolnych a także w formie wycieczek i wyjazdów. 

2. Zajęcia organizowane są z uwzględnieniem posiadanych środków finansowych, w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

3. Liczba uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć finansowanych z budżetu szkoły 

nie może być niższa niż 7 uczniów. 

 

§ 22. Organizacja praktyki zawodowej 

1. Praktyka zawodowa uczniów organizowana jest przez szkołę zgodnie z programem 

nauczania dla danego zawodu i zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie 

praktycznej nauki zawodu. 

2. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie praktyk zawodowych. 

3. Szkoła kieruje uczniów na praktyki zawodowe na podstawie umowy między szkołą a 

podmiotem przyjmującym uczniów (tj. przedsiębiorstwa, zakłady pracy). 

4. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów technikum w celu opanowania przez nich 

umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. Zajęcia 

praktyczne odbywają u podmiotów przyjmujących uczniów na podstawie umowy oraz  

w pracowniach szkolnych. 

5. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów technikum w celu zastosowania  

i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy 

na podstawie umowy z podmiotem przyjmującym uczniów.  

6. Termin praktyk zawodowych ustala dyrektor szkoły wraz z kierownikiem szkolenia 

praktycznego. 

7. Podmiot przyjmujący uczniów na praktyki zawodowe zobowiązany jest: 

1) zapewnić warunki do realizacji programu nauczania, 

2) spełnić wymogi kwalifikacyjne przez osoby prowadzące praktyczną naukę zawodu  

z uczniami zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

3) współpracować ze szkołą w sprawach związanych z działalnością dydaktyczno- 

wychowawczą. 

8. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie 

może przekroczyć 6 godzin, a uczniów powyżej 16 lat 8 godzin. 

9. Prace dydaktyczno-wychowawczą w zakresie praktycznej nauki zawodu prowadzą 

nauczyciele praktycznej nauki zawodu lub instruktorzy praktycznej nauki zawodu. 

10. Zadaniem praktycznej nauki zawodu jest połączenie uzyskanych wiadomości  

z przedmiotów zawodowych realizowanych w szkole z umiejętnościami praktycznymi  

w wykonywaniu przyszłego zawodu.  

11. Nadzór nad przebiegiem praktyk zawodowych sprawuje kierownik szkolenia 

praktycznego. 

 

§23. Staże uczniowskie  

1. Staż uczniowski dotyczy wszystkich uczniów pięcioletniego technikum. 

2. Przepisy umożliwiają  zawarcie umowy o staż uczniowski pomiędzy pracodawcą 

przyjmującym ucznia na staż, a uczniem lub rodzicami niepełnoletniego ucznia. 
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3. Zakres zagadnień realizowanych w czasie stażu jest ustalony z dyrektorem szkoły w 

uzgodnieniu z uczniem albo rodzicami niepełnoletniego ucznia (może obejmować zakres 

zagadnień dotyczących praktycznej nauki zawodu oraz wykraczających poza nią). 

 

§ 24. Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki. 

 

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. W szkole wprowadza się dodatkowo dokumentację tj. teczkę wychowawcy. 

3. Teczka wychowawcy zawiera w szczególności: 

1) listę uczniów w oddziale z danymi kontaktowymi; 

2) plan pracy wychowawczej na poszczególne lata nauki; 

3) sprawozdania ze spotkań z rodzicami; 

4) deklaracje rodziców lub pełnoletnich uczniów o organizację nauki religii/etyki; 

5) sprzeciw na uczestnictwo w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie; 

6) zgodę rodziców lub pełnoletnich uczniów na: udział w zajęciach w zakresie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej organizowanej przez szkołę; 

7) potwierdzenia zapoznania rodziców z obowiązującymi w Szkole przepisami prawa. 

 

 

§ 25. Szkolny system wychowania  

1. Na początku każdego roku szkolnego zespół wychowawczy opracowuje plan pracy 

wychowawczej na dany rok szkolny, który zawarty jest w rocznym planie pracy szkoły. 

2. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych 

pracowników Szkoły. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest całościowy i 

obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i 

zdrowotnym.  

3. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje się 

następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia. Uczeń: 

1) zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły; 

2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych; 

3) umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, 

demokratycznym państwie oraz świecie; 

4) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, 

członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem; 

5) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych 

dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów; 

6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje,  

7) zna, rozumie i realizuje w życiu:  

a) zasady kultury bycia, 

b) zasady skutecznego komunikowania się, 

c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy, 

d) akceptowany społecznie system wartości  
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8) chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń: 

9) umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych; 

10)  jest otwarty na zdobywanie wiedzy.  

 

4. W oparciu o Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny wychowawcy klas 

opracowują klasowe plany pracy wychowawczej na dany rok szkolny.  

5. W szkole obowiązuje posiadanie przez ucznia „dzienniczka ucznia”, w którym 

wpisywane są oceny, usprawiedliwienia, zwolnienia z lekcji i kontakty z rodzicami. Na 

pierwszej stronnie winny znaleźć się informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, wzór 

podpisu rodziców i podpis wychowawcy. 

  

§ 26. Pomoc materialna uczniom. 

1. Uczniom będącym w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych szkoła organizuje 

szczególną opiekę w tym pomoc materialną, która świadczona jest w następujących 

formach: 

1) zapewnienie ciepłego napoju w okresie jesienno-zimowym finansowanego przez Radę 

Rodziców; 

2) dożywianie na terenie szkoły w postaci ciepłych posiłków finansowanych przez 

ośrodki pomocy społecznej; 

3) przekazywanie uczniom świątecznych paczek niespodzianek oraz paczek 

żywnościowych; 

4) pośredniczenie w przyznawaniu stypendiów fundowanych przez różne organy 

i instytucje, według ustalonych regulaminów.  

2. Wykonywanie zadań związanych z przyznawaniem pomocy materialnej, 

min. przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz niezbędnej dokumentacji, wykonuje 

Komisja Stypendialna, której przewodniczącym jest wicedyrektor ds. wychowawczych. 

3. Opiniowanie wniosków o stypendia szkolne wypłacane przez urzędy gmin i miast, 

odbywa się według odrębnych przepisów. 

 

ROZDZIAŁ V 

Organizacja i świadczenie pomocy uczniom wymagającym wsparcia w rozwoju lub 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

 

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

jest uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

§ 28. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny. 

§ 29. Pomoc psychologiczno– pedagogiczna polega na: 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia 

i umożliwianiu ich zaspokojenia; 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości 

przez ucznia; 

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 
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5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów 

edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym 

lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów 

i rodziców; 

7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z 

Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego oraz wspieraniu 

nauczycieli w tym zakresie; 

8) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku 

dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu 

informacji w tym kierunku; 

9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse 

edukacyjne dzieci; 

10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

12) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych. 

§ 30. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości 

psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych uczniów, wynikających : 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) deficytów kompetencji i zaburzeń komunikacji językowej; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą.  

 

§ 31. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 
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1) pedagog i psycholog 

2) nauczyciele pracujący z uczniem, 

3) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, w szczególności: 

a) logopedzi, 

b) terapeuci pedagogiczni, 

c) doradcy zawodowi. 

 

§ 32. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić 

działania pedagogiczne, których celem jest: 

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych; 

2) zaplanowanie sposobów ich zaspokajania; 

3) realizacja zaleceń i ustaleń zespołu; 

4) dokonywanie bieżącej obserwacji oraz efektywności podejmowanych działań z 

zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 33. 1.W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub 

specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem i informują o tym wychowawcę klasy. 

2. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych 

lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem - jeżeli stwierdzi taką potrzebę. 

3. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca klasy planuje i koordynuje 

udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy 

udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne 

formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony 

dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dyrektor ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku 

szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

5. Wychowawca klasy lub dyrektor planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz 

w zależności od potrzeb - z innymi nauczycielami, wychowawcami grup 

wychowawczych i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi 

osobami. 

6. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, 

odpowiednio wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w 

dokumentacji prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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7. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną niż wymieniona w ust. 5 osobę, której zadaniem 

będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniom w szkole. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

4) dyrektora; 

5) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących 

zajęcia z uczniem; 

6) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 

7) poradni; 

8) asystenta edukacji romskiej; 

9) pomocy nauczyciela; 

10) pracownika socjalnego; 

11) asystenta rodziny; 

12) kuratora sądowego; 

13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

§ 34. W szkole tworzy się Zespoły d.s. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Zespół 

tworzą nauczyciele/wychowawcy i specjaliści prowadzący zajęcia z danym uczniem. 

Przewodniczącym zespołu jest wychowawca klasy.  

 

§ 35. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się 

rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. O ustalonych dla ucznia formach, okresie 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym 

poszczególne formy pomocy będą realizowane dyrektor szkoły, niezwłocznie informuje 

pisemnie, w sposób przyjęty w szkole, rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

 

§ 36. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów jest organizowana w formie: 

1) klas terapeutycznych; 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się (w szkole); 

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o 

charakterze terapeutycznym; 

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

kształcenia i kariery zawodowej; 

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

8) warsztatów; 

9) porad i konsultacji. 
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§ 37.1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów 

z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń 

poradni psychologiczno-pedagogicznych.  

 

2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca klasy lub nauczyciel 

edukacji przedmiotowej wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ucznia opieką. 

3. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami 

uczniów. 

4. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych 

przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na 

indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki. 

5. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i 

ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką 

nauczyciela. 

 

§ 38. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega 

na: 

1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia; 

2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, 

intelektualnych i fizycznych ucznia; 

3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności 

ucznia; 

4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego 

wyposażenia i środków dydaktycznych; 

5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych. 

 

§ 39.1. Zajęcia dydaktyczno– wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają 

trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z 

podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli 

właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 osób. 

2. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno– wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga 

zgody rodzica.  

3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych i 

oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowej. 

4. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, 

po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii 

Zespołu, o którym mowa w § 33 statutu szkoły. 

5. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację 

w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji 

pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą 

pomocy. 
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§ 40.1. Szkoła prowadzi zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby. Mogą to 

być: 

1) Zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć 

nie może przekraczać 10. 

2) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 5. 

3) Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów deficytami kompetencji i 

zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 4. Zajęcia logopedyczne mogą być realizowane przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną. 

4) Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i 

odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z 

aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 10. 

5) Godzina zajęć trwa 45 minut. 

6) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym 

lub dłuższym  niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego 

tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia. 

7) Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia 

specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych 

i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

8) Nauka ucznia w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-

wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień 

w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo 

wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

9) Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz z planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów w 

podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych 

metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i 

specjaliści. 

10) Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup 

wychowawczych i specjaliści. 

 

§ 41.1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu 

wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy 

wykorzystaniu aktywnych metod pracy.  

2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w grupach 

odpowiadających liczbie uczniów w oddziale. 
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3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 prowadzą doradca zawodowy lub nauczyciel, 

posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu. 

 

§ 42. W szkole zatrudniony jest pedagog i psycholog, a w miarę potrzeb specjaliści, 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć i doradca 

zawodowy.  

§ 43. W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła, za zgodą organu 

prowadzącego, zatrudnia nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki 

specjalnej oraz pomoc nauczyciela. 

§ 44. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, 

psycholog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia 

zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.  

§ 45. W szkole prowadzone są prelekcje dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności 

z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych.  

§ 46. Na podstawie organizowanej w szkole pomocy, dyrektor szkoły dokonuje bilansu 

potrzeb na dany rok szkolny, w szczególności określa formy pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację. Z wnioskiem o przydział 

potrzebnej liczby godzin i etatów występuje do organu prowadzącego. 

 

§ 47. Organizacja współdziałania z poradniami i instytucjami specjalistycznymi. 

1. W ramach działań dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczych Szkoła współpracuje z: 

1) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowie Wielkopolskim, 

2) placówkami opiekuńczo-wychowawczymi min. Placówką Wsparcia Dziecka 

i Rodziny, Pogotowiem Opiekuńczym, 

3) Sądem Rodzinnym, Kuratorami Sądowymi i Społecznymi, Policją, Strażą Miejską, 

4) poradniami specjalistycznymi oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo 

i specjalistyczną pomoc uczniom oraz pomoc socjalną min. Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkiem 

Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Ostrowskim Centrum Pomocy Caritas, Polskim 

Czerwonym Krzyżem, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i instytucjami 

charytatywnymi. oraz ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie 

działalności innowacyjnej  

2. Organizacją współdziałania z instytucjami wymienionymi w ust.1 zajmuje się pedagog, 

psycholog szkolny, wychowawcy klas, opiekunowie kół zaangażowanych w świadczenie 

pomocy. 

3. W ramach współpracy z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc 

uczniom podejmowane są min. działania w zakresie: 

1) rozpoznawania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych; 

2) wspierania ucznia, nauczycieli i rodziców w pokonywaniu trudności i 

niepowodzeń w nauce; 

3) rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych uczniów i podejmowanie 

stosownej profilaktyki i działań naprawczych; 

4) rozpoznawania środowiska rówieśniczego uczniów; 
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5) diagnozy środowiska rodzinnego uczniów; 

6) kierowania uczniów na indywidualne badania psychologiczno-pedagogiczne; 

7) wykorzystania w pracy dydaktyczno opiekuńczej indywidualnych wyników badań 

specjalistycznych; 

8) realizowania zaleceń i wniosków wynikających z przeprowadzonych badań; 

9) tworzenia w szkole warunków do prowadzenia zajęć wspierających ucznia, 

organizowanie tych zajęć oraz monitorowanie postępów uczniów uczęszczających 

na te zajęcia; 

10) organizowania zajęć nauczania indywidualnego dla uczniów z orzeczeniami 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 

11) rozpoznawania sytuacji materialnej uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego 

i organizowanie pomocy materialnej w różnych formach. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Organizacja nauczania i organizacja zajęć rewalidacyjnych  

uczniom niepełnosprawnym 

 

§ 48. Szkoła może kształcić uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia 

psychologiczno – pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 

1) w oddziale ogólnodostępnym; 

2) w oddziale integracyjnym. 

 

§ 49.1.Szkoła zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości 

psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne. 

 

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

kształcenia specjalnego. 

 

§ 50. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym 

okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych. 

 

§ 51.1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni 

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

lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełno sprawnościami 

lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu 

edukacyjnego. 

 

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

drugiego języka obcego nowożytnego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu 

edukacyjnego. 

3. W szkole możliwe jest nauczanie języka migowego. 
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§ 52.1. Zajęcia wychowania fizycznego w oddziale integracyjnym lub w grupach 

międzyoddziałowych, na które uczęszczają uczniowie niepełnosprawni z oddziałów 

integracyjnych odpowiada liczebności uczniów klas specjalnych w zależności od dysfunkcji. 

 

2. W klasie integracyjnej obowiązkowo dokonuje się podziału na zajęciach z informatyki i 

języków obcych nowożytnych oraz praktycznych przedmiotów zawodowych pod 

warunkiem, że grupa nie może liczyć mniej niż 3 osoby, a nie więcej niż 10 osób. 

 

§ 53. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest do końca roku szkolnego, 

w którym uczeń w tym roku kalendarzowym kończy 24 rok życia . 

 

§ 54.1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z 

zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć 

rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym 

lub integracyjnym po 2 godziny na ucznia. 

 

2. Ilość godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie 

nauczania i arkuszu organizacyjnym. 

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia 

łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach. 

 

§ 55. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się 

indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte 

w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

§ 56. W szkole mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjne z zakresu: 

1) korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna); 

2) korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne i logo rytmika); 

3) kompensacyjno- usprawniające; 

4) terapii psychologicznej; 

oraz  

5) zajęcia specjalistyczne.  

 

§ 57.1. W szkole zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie 

pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego. 

 

2. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli 

posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 

kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. 

3. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1 i 2: 
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1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie 

z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, 

określone w programie; 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą 

z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym; 

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 

nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, 

realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom 

i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, 

w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi 

społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 

 

4. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia 

edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane 

wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1 i 2, 

lub w których nauczyciele ci uczestniczą. 

 

§ 58.1. Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do egzaminu maturalnego oraz 

egzaminu zawodowego, przeprowadzanych zgodnie z przepisami w sprawie warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach i formie 

dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, a uczniowie lub absolwenci 

niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym - w warunkach 

dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

 

2. Dostosowanie warunków przeprowadzania, egzaminu maturalnego oraz egzaminu 

zawodowego do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia polega w szczególności na: 

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu 

odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych; 

2) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu 

lub egzaminu; 

3) zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu lub egzaminu specjalisty z zakresu danej 

niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem 

społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem 

lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. 
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3. Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu 

maturalnego oraz egzaminu zawodowego do rodzaju niepełnosprawności lub 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania 

warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej CKE .  

4. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3 należy do obowiązków 

przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

 

§ 59. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy 

psychologiczno –pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach 

określonych w Rozdziale V statutu szkoły. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Nauczanie indywidualne 

 

§ 60. 1. Uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie 

do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.  

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców i na podstawie 

orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno– 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne 

nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń 

dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy 

psychologiczno– pedagogicznej. 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów 

wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły.  

4. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia 

ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania 

danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia. 

5. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania dyrektor może 

zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego , stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia 

oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.  

6. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć 

indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno– pedagogicznej.  

7. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego 

osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając 

zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy 

uczestniczenia w życiu szkoły.  

 

ROZDZIAŁ VIII 

Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki 
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§ 61.1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego 

programu nauki zgodnie z rozporządzeniem. Uczeń ubiegający się o indywidualny tok nauki 

powinien wykazać się: 

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

przedmiotów, 

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

roku/semestru. 

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

szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki. 

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

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

klasyfikacji. 

4. Uczeń może realizować indywidualny tok nauki w zakresie jednego, kilku lub wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy. 

5. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku 

szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany 

i promowany w czasie całego roku szkolnego. 

6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny tok nauki mogą wystąpić:  

1) uczeń- z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców, 

2) rodzice niepełnoletniego ucznia, 

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

wniosek – za zgodą rodziców.  

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

do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach 

ucznia. 

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

program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą. 

9. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący 

zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, 

psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń. 

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

Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

11. Dyrektor Szkoły zezwala na indywidualny tok nauki, w formie decyzji administracyjnej 

w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej 

poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

12. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu 

jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga 

jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego. 

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

14. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby 

pracować. 

15. Uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny tok nauki, dyrektor szkoły wyznacza 

nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową 
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liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 

godz. miesięcznie. 

16. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia 

edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, 

na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym 

zakresie. 

17. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form indywidualny tok nauki: 

1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego indywidualnym tokiem nauki oraz 

jednej godzinie konsultacji indywidualnych, 

2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału 

obowiązującego wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym 

na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie 

tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem. 

18. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo 

lub 2 godziny co dwa tygodnie. 

19. Rezygnacja z indywidualnego toku nauki oznacza powrót do normalnego trybu pracy 

i oceniania. 

20. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu 

klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem. 

21. Kontynuowanie indywidualnego toku nauki jest możliwe w przypadku zdania przez 

ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą. 

22. Decyzję w sprawie indywidualnego toku nauki należy każdorazowo odnotować 

w arkuszu ocen ucznia. 

23. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane 

w indywidualnym toku nauki. 

24. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, 

wymienia się przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub 

uzyskaniu promocji w skróconym czasie odnotowuje się w rubryce „Szczególne 

osiągnięcia ucznia”. 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

Organizacja szkoły 

 

§ 62. 1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada; 

1) sale lekcyjne; 

2) sale językowe; 

3) bibliotekę z czytelnią; 

4)  pracownie komputerowe; 

5) pracownie fryzjerskie; 

6) pracownie gastronomiczne; 

7) pracownię hotelarską; 

8) salę obsługi konsumenta, 

9) salę gimnastyczną. 
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2. Na terenie Szkoły, w pracowniach przedmiotowych, pracowniach specjalistycznych, 

w sali gimnastycznej, bibliotece i czytelni obowiązują szczegółowe regulaminy 

wprowadzone decyzją Dyrektora Szkoły.  

 

§ 63. Organizacja pracowni technologicznych i zawodowych 

 

1. W pracowniach, w których odbywają się zajęcia, w widocznym i łatwo dostępnym 

miejscu wywieszony jest regulamin porządkowy, określający ogólne zasady 

zachowania się oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Szkolne pracownie służą do: 

1) realizacji programu nauczania; 

2) działalności pozalekcyjnej w ramach kółek zainteresowań tylko pod nadzorem 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

3. Nadzór nad pracowniami sprawuje opiekun powołany przez dyrektor szkoły. 

4. Zadania opiekuna pracowni: 

1) pracownię administruje opiekun, który: 

a) sporządza i aktualizuje regulamin pracowni, który zatwierdza kierownik szkolenia 

praktycznego, 

b) na posiedzeniu zespołu nauczycieli przedmiotów zawodowych zapoznaje 

nauczycieli prowadzących zajęcia z regulaminem, 

c) dba o prawidłowe funkcjonowanie i organizację stanowisk w pracowni, 

d) składa propozycję kierunku rozwoju pracowni wspólnie z nauczycielami 

poszczególnych grup zawodowych, 

e) nadzoruje przestrzeganie przez uczniów przepisów bhp, oraz racjonalnego 

i właściwego wykorzystania sprzętu znajdującego się w pracowni, 

f) zgłasza kierownikowi gospodarczemu potrzebę naprawy sprzętu, 

g)  po zakończeniu roku szkolnego, składa do dyrektora szkoły, propozycję na piśmie 

zdjęcie sprzętu zużytego. 

5. Zadania nauczyciela prowadzącego zajęcia w pracowni: 

1) zapoznaje uczniów z regulaminem pracowni, 

2) zapewnia właściwą organizację stanowisk w pracowni, 

3) nadzoruje przestrzeganie przez uczniów przepisów bhp oraz właściwego 

wykorzystania urządzeń według instrukcji obsługi i jego przeznaczenia, 

4) zgłasza opiekunowi pracowni wszystkie uwagi dotyczące nieprawidłowego 

funkcjonowania pracowni, 

5) nadzoruje posiadanie aktualnych książeczek zdrowia oraz zaświadczenia ze stacji 

sanitarno-epidemiologicznej uczniów (w pracowniach gastronomicznych). 

6. Prawa i obowiązki ucznia przebywającego w pracowni: 

1) uczeń ma prawo: 

a) korzystać z pracowni tylko na zajęciach i pod nadzorem nauczyciela, 

b) korzystać ze sprzętu i urządzeń w granicach określonych przez nauczyciela, 

c) oczekiwać pomocy od nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

2) uczeń ma obowiązek: 
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a) zapoznać się z regulaminem pracowni, 

b) użytkować sprzęt i urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi, zgodnie z zasadami 

bhp i jego przeznaczeniem, 

c) posiadać strój ochronny odpowiedni dla zawodu,  

d) wykonywać ćwiczenia zgodnie z zasadami higieny i bezpieczeństwa pracy, 

e) dostosować się do poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

f) dbać o porządek na stanowisku pracy, 

g) zgłosić nauczycielowi zauważone usterki i powiadomić o uszkodzeniu sprzętu. 

 

§ 64.1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

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

szkolnego.  

 

2. Okresy, na które dzieli się rok szkolny w poszczególnych szkołach zespołu, opisane są w 

rozdziale Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania.  

 

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

określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrekcję Szkoły na podstawie ramowych 

planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu 

przez organ prowadzący Szkołę.  

 

2. Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 21 kwietnia każdego 

roku szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza do 29 maja danego roku. 

3. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się informacje zgodnie z Rozporządzeniem 

MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i 

publicznych przedszkoli. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor, z 

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

określający organizację zajęć edukacyjnych. 

 

§ 66.1. Dyrektor Szkoły opracowuje plan WDN- Wewnątrzszkolnego Doskonalenia 

Nauczycieli.  

2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN Dyrektor Szkoły powołuje 

szkolnego lidera WDN.  

 

§ 67. Działalność innowacyjna i eksperymentalna  

1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia 

eksperymentalne. 

2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentów pedagogicznych w szkole podejmuje 

Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w  

eksperymencie, oraz opinii Rady Rodziców. 

3. Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt. 1, nauczyciel przedstawia 

Dyrektorowi Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych 

lub dyplomowanych. 
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§ 68. Zasady organizowania i przeprowadzania wycieczek i imprez szkolnych zawarte są 

w regulaminie. 

 

§ 69. Praktyki studenckie  

 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego 

pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a 

szkołą wyższą.  

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. 

3. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor Szkoły. 

 

 

Rozdział X 

Uczniowie szkoły 

 

§ 70. Zasady rekrutacji  

 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej technikum mogą ubiegać się absolwenci szkoły 

podstawowej. 

2. Rekrutacja uczniów odbywa się na podstawie: 

1) punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty, 

2) sumy punktów z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej z przedmiotów ustalanych corocznie przez Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty i Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną powołaną przez dyrektora Szkoły, 

3) liczby punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej ustalonych corocznie przez Kuratora Oświaty tj: 

a) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

b) ocena zachowania, 

c) osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach 

sportowych. 

3. O zakwalifikowaniu kandydata do oddziału decyduje liczba punktów rekrutacyjnych 

i liczba miejsc w danym oddziale. 

4. Niezależnie od kryteriów przyjmowani są: 

1) laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych, organizowanych przez instytucje, 

zgodnie z wykazem podanym corocznie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, 

2) laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim wymienionych 

corocznie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

5. O przyjęciu kandydata do oddziału decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania miejsc. 

6. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły powinni przedłożyć zaświadczenie 

lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. 
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7. W przypadku prowadzenia przez organ prowadzący rekrutacji elektronicznej, do Szkoły 

przyjmowani są uczniowie zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez organ 

prowadzący. 

8. O przyjęciu ucznia do klasy pierwszej w ciągu roku szkolnego decyduje Komisja 

Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna.  

9. O przyjęciu ucznia do klas/na semestr programowo wyższy decyduje Dyrektor Szkoły. 

 

§ 71. Prawa ucznia 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę 

i poszanowanie jego godności; 

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym; 

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły 

a także światopoglądowych i religijnych-jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

6) rozwijania zainteresowań zdolności i talentów; 

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

postępów w nauce zgodnie z zasadami szkolnego systemu oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów; 

8) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego; 

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych 

11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się  

w organizacje działające na terenie szkoły,; 

12) zapoznania się z programem nauczania i zasadami oceniania wewnątrzszkolnego; 

13) posiadania indeksu ustalonego według wzoru MEN; 

14) przerw świątecznych i ferii bez prac pisemnych.  

2. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć skargę, 

w formie pisemnej, do Dyrektora Szkoły. 

1) Dyrektor Szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego 

w składzie: 

a) Dyrektor Szkoły jako przewodniczący, 

b) wicedyrektor ds. wychowawczych, 

c) pedagog szkolny, 

d) wychowawca ucznia, 

e) zainteresowany uczeń; 

2) Komisja sporządza notatkę z postępowania wyjaśniającego, którą podpisują wszyscy 

członkowie komisji. 

 

§ 72. Obowiązki ucznia 
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1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania następujących postanowień:  

1) przestrzegać Statutu Szkoły i regulaminów obowiązujących na terenie szkoły; 

2) podporządkowywać się zaleceniom dyrektora, wicedyrektorów, nauczycieli 

oraz ustaleniom samorządu szkoły i klasy; 

3) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach i życiu szkoły; 

4) punktualnie przychodzić na lekcje i inne zajęcia szkolne; 

5) przygotowywać się do zajęć szkolnych; 

6) usprawiedliwiać nieobecności; 

7) rzetelnie pracować nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności; 

8) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd; 

9) kulturalnie i godnie zachowywać się w szkole i poza nią; 

10) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły, ludziom 

starszym i kolegom; 

11) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności w miarę możliwości; 

12) szanować poglądy i przekonania innych ludzi oraz prawo do wolności i godności 

osobistej; 

13) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów; 

14) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości; 

15) wystrzegać się nałogów; 

16) dbać o schludny wygląd i nosić estetyczny strój; 

17) w okresie jesienno-zimowym pozostawiać okrycie wierzchnie w szatni szkolnej; 

18) nosić przy sobie legitymację szkolną; 

19) posiadać i nosić „dzienniczek ucznia”,; 

20) respektować zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na lekcjach i innych zajęciach szkolnych, telefon powinien 

być wyłączony i schowany. 

 

§ 73. Nagrody i wyróżnienia 

1. Ucznia szkoły nagradza się za: 

1) wysokie wyniki w nauce; 

2) aktywną działalność w Samorządzie i organizacjach społecznych na terenie szkoły; 

3) szczególnie aktywny udział w życiu szkoły przyczyniający się do tworzenia dobrej 

atmosfery; 

4) wybitne osiągnięcia sportowe; 

5) sukcesy w konkursach i olimpiadach; 

6) wzorową frekwencję. 

2. O przyznanie nagród może wnioskować: Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, 

wychowawca, opiekun organizacji, nauczyciel. 

3. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły ze środków pozabudżetowych. 

4. Rodzaje nagród oraz sposoby ich przyznawania: 

1) wyróżnienie przez wychowawcę w obecności klasy, 

2) wyróżnienie ustne przez Dyrektora Szkoły w obecności całej społeczności szkolnej 

lub wyróżnienie pisemne, 

3) nagroda książkowa lub rzeczowa, 
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4) dyplom uznania, 

5) list pochwalny, 

6) list gratulacyjny do rodziców, 

7) udział w imprezach dla uczniów wyróżniających się. 

5. Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody. Uczeń, 

który czuje się pokrzywdzony ze względu na niesprawiedliwą nagrodę ma prawo wnieść 

zastrzeżenia do Dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania nagrody. 

 

§ 74. Kary 

 

1. Uczeń podlega karze za: 

1) agresję werbalną; 

2) agresję fizyczną; 

3) palenie tytoniu; 

4) spożywanie alkoholu i narkotyków na terenie szkoły; 

5) handel narkotykami na terenie szkoły; 

6) kradzież; 

7) niszczenie mienia szkolnego; 

8) niesumienne wypełnianie obowiązków dyżurnego klasy; 

9) nienoszenie legitymacji szkolnej; 

10) opuszczanie terenu szkoły w czasie lekcji; 

11) wagary. 

Wyżej wymienione przewinienia wpływają na obniżenie oceny z zachowania (zgodnie  

z regulaminem oceniania zachowania ucznia).  

2. Rodzaje kar oraz sposób ich wymierzania: 

1) upomnienie ustne wychowawcy klasy w rozmowie indywidualnej; 

2) upomnienie ustne wychowawcy klasy w wobec całej klasy; 

3) wpis uwagi do dziennika lekcyjnego klasy; 

4) upomnienie ustne dyrektora szkoły w rozmowie indywidualnej; 

5) rozmowa ostrzegawcza w obecności wychowawcy, rodzica i dyrektora; 

6) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i reprezentowania szkoły 

na zewnątrz (zawody, seanse filmowe, teatralne, wycieczki, dyskoteki, zwolnienie  

z nieprzygotowania do lekcji); 

7) obniżenie oceny z zachowania według zasad oceniania, klasyfikowania i promowania 

obowiązujących w szkole; 

8) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły udzielona publicznie wobec społeczności 

szkoły (np. przez radiowęzeł); 

9) pisemna nagana udzielona przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną i wychowawcą z wpisem do dokumentów ucznia; 

10) skreślenie z listy uczniów. 

3. W ciągu 7 dni od wymierzonej kary uczeń ma prawo odwołania się w formie pisemnej, 

za pośrednictwem wychowawcy klasy lub pedagoga, do Dyrektora Szkoły. 

4. Odwołanie rozpatruje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Samorządu 

Uczniowskiego, w ciągu 14 dni od dnia wniesienia odwołania. 
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§ 75. Skreślenie ucznia z listy uczniów 

 

1. Dyrektor Szkoły, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii 

Samorządu Uczniowskiego, może skreślić ucznia z listy uczniów w następujących 

przypadkach: 

1) handlu środkami odurzającymi lub alkoholem 

2) przebywaniem na terenie szkoły pod wpływem środków odurzających lub alkoholu, 

3) spożywania w szkole i wnoszenia środków odurzających/alkoholu na teren szkoły,; 

4) psychicznego i fizycznego znęcania się nad inną osobą; 

5) wymuszania środków materialnych lub zachowań uwłaczających godności ludzkiej; 

6) celowego niszczenia mienia szkolnego prowadzącego do poważnych strat 

materialnych. 

2. Skreślenie z listy uczniów odbywa się według odrębnej procedury. 

3. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołania w ciągu 14 dni, poprzez Dyrektora Szkoły 

do Kuratora Oświaty w Poznaniu. 

4. Złożenie pisemnego odwołania wstrzymuje wykonanie kary do momentu 

rozpatrzenia przez Kuratora Oświaty. 

 

§ 76. Zasady usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych 

 

1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana wyłącznie chorobą 

lub ważną przyczyną losową. 

2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania 

oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły. 

3. Nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na 

podstawie pisemnych oświadczeń rodziców, informujących go o przyczynie nieobecności 

w „dzienniczku ucznia”.  

4. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności 

do 3 dni od dnia powrotu do szkoły.  

5. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie mogą nie być honorowane. 

6. Uczeń może być zwolniony z zajęć z powodu ważnych przyczyn osobistych lub 

rodzinnych. Zwolnienia dokonuje wychowawca klasy na pisemną prośbę rodziców. 

7. W przypadku choroby/niedyspozycji ucznia pielęgniarka szkolna powiadamia rodzica 

o konieczności odebrania dziecka ze szkoły. Uczeń może sam udać się do domu w 

przypadku prośby rodzica wyrażonej w obecności pielęgniarki i pedagoga szkolnego. 

8. Rodzice zwalniając ucznia z zajęć edukacyjnych biorą pełną odpowiedzialność za niego w 

czasie nieobecności na zajęciach. 

9. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją 

(np. urlop macierzyński) zezwala wyłącznie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii 

wychowawcy klasy na podstawie pisemnego wniosku rodziców lub pełnoletniego ucznia 

10. Na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia wychowawca klasy, w uzgodnieniu 

z nauczycielem uczącym, może zwolnić ucznia z części lekcji (maksymalnie do 15 minut) 
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z powodu trudności dojazdu z/do miejsca zamieszkania ucznia. Fakt ten wychowawca 

klasy odnotowuje w dzienniku lekcyjnym na stronie „notatki”. 

11. Zwolnienia z zajęć edukacyjnych odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym literą „zw”. 

12. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych 

pod opieką nauczyciela wymaga uzyskania zgody dyrektora lub wicedyrektora szkoły.  

13. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest miesięczne rozliczenie frekwencji uczniów 

do 14 dnia kolejnego miesiąca. 

 

Rozdział XI 

Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego  

 

§ 77.1. Rok szkolny w Technikum Nr 2 dzieli się na dwa okresy.  

1) I okres – od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych we wrześniu, do ostatniego 

piątku przypadającego przed 17 stycznia nowego roku kalendarzowego; 

2) II okres – od poniedziałku wypadającego bezpośrednio po wymienionym piątku 

do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych.  

2. Koniec I okresu jest terminem klasyfikacji śródrocznej dla wszystkich typów szkół 

wchodzących w skład Zespołu. 

3. Klasyfikacja śródroczna przeprowadzana jest nie później niż w ostatni piątek przed 

rozpoczęciem II okresu. 

 

§ 78.1 W ciągu okresu uczniowie uzyskują oceny bieżące wyrażone w następujących 

stopniach: 6, 6-, 5+, 5, 5-, 4+, 4, 4-, 3+, 3, 3-, 2+, 2, 2-, 1+, 1 albo cel, cel-, bdb+, bdb, 

bdb-, db+, db, db-, dst+, dst, dst-, dop+, dop, dop-, ndst+, ndst.  

Oprócz znaku oceny, można w dzienniku lekcyjnym umieszczać informacje dodatkowe, 

takie jak: zakres materiału, data, forma oceniania, wagi ocen. 

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne z zajęć edukacyjnych wyrażone są według skali: 

1) stopień celujący  cel, 

2) stopień bardzo dobry  bdb, 

3) stopień dobry   db, 

4) stopień dostateczny  dst, 

5) stopień dopuszczający dop, 

6) stopień niedostateczny ndst.. 

 

2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne zachowania wyrażone są w skali: 

1) wzorowe wz, 

2) bardzo dobre bdb, 

3) dobre db, 

4) poprawne pop, 

5) nieodpowiednie ndp, 

6) naganne ng. 

 

3. Ocena śródroczna i ocena na koniec roku szkolnego wystawiana jest jako średnia ważona 

wartości liczbowej ocen. 
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4. Dla ucznia posiadającego orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ocena 

śródroczna i ocena na koniec roku szkolnego wystawiana jest na podstawie 

zauważalnych postępów w nauce oraz zaangażowania ucznia w realizację procesu 

dydaktycznego. 

5. Ocena śródroczna i roczna z wychowania fizycznego musi odzwierciedlać wysiłek, 

zaangażowanie i indywidualne możliwości uczniów oraz systematyczność udziału w 

zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury 

fizycznej.  

 

6. Wartość liczbowa poszczególnych ocen jest następująca: 

1) ndst (1) → 1,00 

2) ndst+ (1+) → 1,50 

3) dop- (2-) → 1,75 

4) dop (2) → 2,00 

5) dop+ (2+) → 2,50 

6) dst- (3-) → 2,75 

7) dst (3) → 3,00 

8) dst+ (3+) → 3,50 

9) db- (4-) → 3,75 

10) db (4)  → 4,00 

11) db+ (4+) → 4,50 

12) bdb- (5-) → 4,75 

13) bdb (5) → 5,00 

14) bdb+ (5+) → 5,50 

15)  cel- (6-) → 5,75 

16)  cel (6) → 6,00. 

 

7. Wagi poszczególnych ocen bieżących są następujące:  

 

Lp. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności waga 

1 

 praca klasowa,  

 test (różnego typu) 

 projekt edukacyjny,  

 aktywność ponadprzedmiotowa (np. punktowane 

miejsca w konkursach i olimpiadach, sprawdzenie 

umiejętności w warunkach rzeczywistych na 

szczeblach międzyszkolnych i powiatowych) 

8 

2 

 sprawdziany wiedzy i umiejętności 

 aktywność ponadprzedmiotowa (np. punktowane 

miejsca w konkursach i olimpiadach, sprawdzenie 

umiejętności w warunkach rzeczywistych na 

szczeblach szkolnych) 

6 

3  odpowiedź ustna (dialog, opis, streszczenie, 4 
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opowiadanie i inne) 

 praca w grupach,  

 ćwiczenia praktyczne,  

 czytanie tekstu ze zrozumieniem, 

 kartkówka, 

 dyktando, 

 pisanie tekstu ze słuchu, 

 praca literacka, 

 udział w konkursach, 

 aktywność w życiu szkoły i środowiska, 

 prezentacje 

 aktywność na lekcji 

 sprawdzenie znajomości treści lektury – test 

otwarty. 

4 

 aktywność na lekcji,  

 przestrzeganie przepisów bhp i regulaminów 

pracowni,  

 praca z materiałem źródłowym, 

 prezentacja wykonanego zadania praktycznego, 

 praca dodatkowa (wykonanie planszy, gazetki itp.), 

 referat, 

 sprawdzenie znajomości treści lektury – test 

zamknięty, 

 recytacja, 

 zadanie domowe w formie wypracowania 

(rozprawka, interpretacja utworu poetyckiego) 

3 

5 

 zeszyt przedmiotowy (jakość, estetyka), 

 praca domowa. 

 praca w grupach 

2 

8. W celu obliczenia średniej ważonej mającej przełożenie na ocenę śródroczną i roczną 

należy skorzystać z następującego wzoru: 

 

 
 

9. Przedziały liczbowe średnich ważonych, które decydują o otrzymywanej przez ucznia 

ocenie: 

1) niedostateczny (0,00; 1,69) 

2) dopuszczający <1,70; 2,59) 

3) dostateczny <2,60; 3,59) 

4) dobry <3,60; 4,59) 

5) bardzo dobry <4,60; 5,59) 
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6) celujący <5,60; 6,00> 

Ocenę „celujący” otrzymuje również uczeń z mocy prawa po uzyskaniu tytułu finalisty 

albo laureata. 

 

10. W przypadku, gdy uczeń nie napisał wszystkich obowiązujących prac klasowych/testów 

i sprawdzianów, nauczyciel może wystawić ocenę nie uwzględniając średniej ważonej. 

 

11. Nauczyciel przedmiotu może wystawić na okres i na koniec roku szkolnego ocenę o 

jeden stopień wyższą od średniej ważonej progowej, nie może wystawić oceny niższej. 

12. Średniej ważonej nie stosuje się do oceniania wychowania fizycznego i praktycznej 

nauki zawodu (zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa). 

Ocena śródroczna i roczna z wychowania fizycznego musi odzwierciedlać wysiłek, 

zaangażowanie i indywidualne możliwości ucznia. Ocenę z praktyki zawodowej ustala 

nauczyciel nadzorujący praktykę zawodową wskazany przez dyrektora szkoły w 

porozumieniu z kierownikiem szkolenia praktycznego, na podstawie: 

1) karty oceny praktykanta wystawionej przez opiekuna zajęć z ramienia zakładu pracy; 

2) pisemnego podsumowania stopnia realizacji programu praktyki zawodowej; 

3) dzienniczka zajęć praktycznych. 

 

13. Wartość każdej oceny uzyskanej z praktycznej nauki zawodu jest równoważna. Ocena 

śródroczna i ocena na koniec roku szkolnego wystawiana jest na podstawie średniej 

arytmetycznej wartości liczbowej ocen.  

14. Dla prac pisemnych ze wszystkich ocenianych przedmiotów obowiązuje następująca 

skala: 

1) 100% stopień celujący; 

2) 91%-99% stopień bardzo dobry; 

3) 90%-76% stopień dobry; 

4) 75%-50% stopień dostateczny; 

5) 49%-41% stopień dopuszczający; 

6) 40% i mniej stopień niedostateczny. 

 

1) uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej, testu i sprawdzianu, tylko za zgodą 

nauczyciela, tylko jeden raz; do średniej ważonej liczona jest tylko ocena 

poprawiona; 

2) uczeń nieobecny na pracy klasowej/teście, może ją napisać w terminie ustalonym 

przez nauczyciela, nie dłuższym niż 7 dni od powrotu do szkoły; 

3) nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów, co najmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem, o terminie pracy klasowej/testu lub sprawdzianu oraz odnotować ten 

fakt w dzienniku lekcyjnym w dniu poinformowania uczniów; 

4) nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów o zakresie materiału 

i wymaganiach przewidzianych na pracy klasowej/teście i sprawdzianie co najmniej 

z tygodniowym wyprzedzeniem; 

5) praca klasowa/test to pisemne sprawdzenie wiadomości i umiejętności z całego 

działu trwające 1 do 2 godzin lekcyjnych; sprawdzian to sprawdzenie wiedzy 
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i umiejętności z kilku zagadnień trwające 1 godzinę lekcyjną, sprawdzenie takie 

może być tylko jedno w ciągu dnia, a w danym tygodniu nie może ich być więcej  

niż 3; 

6) niezapowiedziane dla całej klasy mogą być kartkówki, przez które rozumie się 

sprawdzenie wiadomości i umiejętności z ostatniego tematu lekcji trwające 

co najwyżej 15 minut; 

7) nauczyciel nie może przeprowadzić kolejnego pisemnego sprawdzenia wiadomości 

i umiejętności, jeżeli poprzednia praca nie została sprawdzona, oceniona i oddana 

uczniom; 

8) prace pisemne nie mogą być odwoływane z innych powodów niż nieobecność 

nauczyciela, klasy lub jej części; 

9) prace pisemne uczniów są przechowywane do końca roku szkolnego, uczeń i jego 

rodzice mają prawo do ich wglądu.  

  

15.  Minimalna ilość ocen w okresie z poszczególnych zajęć edukacyjnych wynosi 3. 

 

16. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

17. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, na pierwszych zajęciach z uczniami, 

zobowiązani są do poinformowania ich o wymaganiach edukacyjnych ze swojego 

przedmiotu oraz odnotowania tego faktu w dzienniku lekcyjnym. 

18. Nauczyciele wychowawcy na pierwszych zebraniach ogólnych rodziców w danym roku 

szkolnym przekazują rodzicom informację o wymaganiach edukacyjnych zawartych w 

ocenianiu wewnątrzszkolnym. Fakt ten odnotowują w prowadzonej dokumentacji. 

19. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują na pierwszych 

spotkaniach wychowawczych uczniów oraz na pierwszych zebraniach ogólnych 

rodziców o zasadach oceniania zachowania. Fakt ten odnotowują w prowadzonej 

dokumentacji. 

20. Szkoła dopuszcza ocenę opisową w ocenianiu bieżącym i śródrocznym, w tym ocenę z 

zachowania dla uczniów, dla których opracowano indywidualne programy edukacyjno-

terapeutyczne. Ocena klasyfikacji śródrocznej i końcowo rocznej jest wyrażona 

stopniem. Ocena opisowa ustalona jest na wniosek rodziców. Dla uczniów, dla których 

nie opracowano wyżej wymienionych programów oceniania opisowego nie stosuje się. 

21. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, jednego języka 

obcego nowożytnego w sposób określony w szkolnej procedurze. 

 

§ 79. Ustalenie oceny śródrocznej i rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania  

 

1. Oceny śródroczne lub roczne ustalane są nie później niż 2 dni robocze przed klasyfikacją 

i wpisywane długopisem w dzienniku lekcyjnym. 

2. O przewidywanej ocenie rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniowie są 

informowani nie później niż 6 dni roboczych, a rodzice nie później niż 5 dni roboczych, 

przed klasyfikacją. Przewidywana dla ucznia ocena może ulec zmianie. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela prowadzącego dane zajęcia 

edukacyjne skierowany do dyrektora szkoły i po uzyskaniu akceptacji, istnieje 
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możliwość zmiany oceny z danego przedmiotu na wyższą niż przewidywana. 

3. Nauczyciel uczący, w ostatniej rubryce zielonym długopisem wpisuje przewidywane 

roczne oceny; o ocenie informuje uczniów na lekcji, a fakt ten odnotowuje w zeszycie 

przedmiotowym ucznia i dzienniku lekcyjnym co potwierdza podpisem z datą 

informowania.  

4. Wychowawca zielonym długopisem wpisuje w dzienniku lekcyjnym przewidywane 

oceny roczne zachowania, odczytuje na lekcji wychowawczej uczniom co potwierdza 

podpisem z datą informowania oraz wpisuje ocenę do „dzienniczka ucznia”.  

5. Jeżeli w dniu informowania o przewidywanych ocenach rocznych uczeń jest nieobecny 

w szkole, informacje uzyskuje dnia następnego rodzic na zebraniu wywiadowczym. 

6. Nauczyciel na ustną prośbę ucznia lub rodzica uzasadnia każdą ocenę z odpowiedzi 

ustnych. Jeśli uczeń lub rodzic wnioskuje o pisemne uzasadnienie, nauczyciel uzasadnia 

w terminie nie dłuższym niż 1 tydzień od złożenia pisemnego wniosku. 

 

§ 80. Sposób przekazania informacji rodzicom o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania  

 

1. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym w klasie pierwszej rodzice są informowani o 

sposobie przekazywania informacji o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.  

2. Rodzice o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

zachowania zostają poinformowani przez wychowawcę klasy na zebraniu 

wywiadowczym, które odbywa się 5 dni przed klasyfikacją roczną. Jeżeli rodzic nie 

może uczestniczyć w spotkaniu, zapoznaje się z ocenami dziecka po zalogowaniu się na 

swoje konto w dzienniku elektronicznym. Hasło i login do konta rodzice otrzymują na 

pierwszym zebraniu wywiadowczym. Rodzic ma to samo konto przez cały okres nauki 

dziecka w szkole. 

3. Na początku każdego roku szkolnego, podczas pierwszego zebrania wywiadowczego, 

rodzice zostają zapoznani z terminem zebrania wywiadowczego, o którym mowa w ust.2 

oraz z terminami wszystkich zaplanowanych spotkań na dany rok szkolny.  

 

§ 81. Warunki i sposób przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

ucznia w nauce oraz zachowaniu. 

1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, na pierwszym zebraniu przekazuje 

rodzicom terminy spotkań z rodzicami na dany rok szkolny. 

2. Terminy, o którym mowa w ust.1 znajdują się również w „Kalendarzu roku szkolnego”, 

który opublikowany jest na stronie internetowej szkoły. 

3. Informacje zwrotne przekazywane są: 

1) na zebraniach wywiadowczych, 

2) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem, pedagogiem szkolnym, 

wicedyrektorem i dyrektorem Szkoły w terminach ujętych w „Kalendarzu roku 

szkolnego”. 

3) w czasie indywidualnych konsultacji z nauczycielem, które zostają wcześniej 

umówione poprzez komunikator w dzienniku elektronicznym. Każde spotkanie z 
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rodzicem zostaje odnotowane przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym. 

4. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają, że 

roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

klasyfikacyjna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej, 

lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania , nie później jednak niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia rocznych. 

 

§ 82. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć 

edukacyjnych 

1. Uczeń poinformowany o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych może je 

podwyższyć co najwyżej o jeden stopień poprzez napisanie jednopoziomowej pracy 

pisemnej w oparciu o wymagania edukacyjne na daną ocenę, o stopniu trudności na 

podwyższaną ocenę – nie dotyczy wychowania fizycznego i informatyki, które mają 

formę ćwiczeń praktycznych. 
 

2. Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu na ocenę wyższą niż ocena przewidywana 

jest: 

1) napisanie wszystkich obowiązkowych prac klasowych/testów i sprawdzianów 

na danych zajęciach edukacyjnych; 

2) wszystkie godziny nieobecne na tych zajęciach edukacyjnych są usprawiedliwione. 

 

3. Uczeń składa pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły o podwyższenie przewidywanej 

oceny rocznej najpóźniej 2 dni po wystawieniu przewidywanej oceny. Wniosek zawiera 

informację nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne o spełnieniu przez ucznia 

warunków przystąpienia do sprawdzianu. 
 

4. Sprawdzian na ocenę wyższą niż przewidywana przeprowadza komisja powołana przez 

Dyrektora Szkoły w składzie: 

1) wicedyrektor jako przewodniczący; 

2) dwóch nauczycieli danego przedmiotu. 

Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. 
 

5. Sprawdzian na ocenę wyższą niż przewidywana przeprowadzany jest w dniu 

poprzedzającym wystawienie oceny rocznej o godz. 15.15 w auli szkolnej. 

  

6. Uczeń otrzymuje wyższą ocenę od przewidywanej, gdy uzyska 75% maksymalnej ilości 

punktów z pracy. 
 

§ 83. Egzamin klasyfikacyjny  
 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany 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. 
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2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

4. Egzamin przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami.  

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa 

 

§ 84. Egzamin poprawkowy  
 

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

lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.  

2. Zakres materiału obowiązujący na egzaminie poprawkowym jest zgodny z wymaganiami 

edukacyjnymi z danego przedmiotu. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Terminy 

egzaminów poprawkowych są ustalane na początku każdego roku szkolnego, znajdują 

się w „Kalendarzu roku szkolnego” i podawane są uczniom na pierwszych spotkaniach 

z wychowawcą i rodzicom na pierwszych zebraniach wywiadowczych w danym roku 

szkolnym. „Kalendarz roku szkolnego” jest opublikowany na stronie internetowej 

szkoły. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadzany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

Na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia dokumentacja, w tym prace z 

egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego są udostępniane do wglądu w obecności 

dyrektora lub wicedyrektora. 

 

§ 85. Kryteria ocen z zachowania 
 

1. Zachowanie wzorowe - otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie następujące kryteria: 

1) opuścił w okresie nie więcej niż 3 godz. bez usprawiedliwienia, a w roku 

szkolnym nie więcej niż 4 godz.; 

2) wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez nauczycieli; 

3) wykazuje wysoką kulturę osobistą wobec wszystkich kolegów i pracowników 

szkoły; 

4) aktywnie pracuje na rzecz klasy i/lub szkoły; 

5) nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne z wyjątkiem zdarzeń losowych; 

6) szanuje mienie szkolne, społeczne oraz mienie kolegów; 

7) jest ubrany zgodnie z przyjętymi normami obyczajowymi; 

8) bierze udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, zajęciach dodatkowych 

i innych zajęciach organizowanych na terenie szkoły i poza nią; 

9) wyróżnia się wzorową postawą w opinii wychowawcy, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły; 

10) służy kolegom pomocą w nauce lub innych sytuacjach; 
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11) osiąga wyniki w nauce adekwatne do swoich możliwości; 

12) aktywnie pracuje na rzecz środowiska; 

13) nie ulega nałogom; 

14) reprezentuje szkołę na zewnątrz; 

15) przestrzega prawa wewnątrzszkolnego. 

 

2. Zachowanie bardzo dobre - otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 

1) opuścił w okresie nie więcej niż 10 godz. bez usprawiedliwienia, a w roku 

szkolnym nie więcej niż 16 godz. oraz systematycznie uczęszcza na wszystkie 

zajęcia lekcyjne; 

2) wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez nauczycieli; 

3) wykazuje wysoką kulturę osobistą wobec wszystkich kolegów i pracowników 

szkoły; 

4) aktywnie pracuje na rzecz klasy i/lub szkoły; 

5) nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne z wyjątkiem zdarzeń losowych; 

6) szanuje mienie szkolne, społeczne oraz mienie kolegów; 

7) jest ubrany zgodnie z przyjętymi normami obyczajowymi; 

8) bierze udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, zajęciach dodatkowych 

i innych zajęciach organizowanych na terenie szkoły i poza nią; 

9) przestrzega prawa wewnątrzszkolnego. 

 

3. Zachowanie dobre - otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 

1) opuścił w okresie nie więcej niż 24 godz. bez usprawiedliwienia, a w roku 

szkolnym nie więcej niż 40 godz. oraz systematycznie uczęszcza na wszystkie 

zajęcia lekcyjne; 

2) wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez nauczycieli; 

3) przestrzega prawa wewnątrzszkolnego. 

 

4. Zachowanie poprawne - otrzymuje uczeń, którego dotyczy co najmniej jeden 

z poniższych punktów: 

1) opuścił w okresie nie więcej niż 45 godz. bez usprawiedliwienia, a w roku 

szkolnym nie więcej niż 80 godz.; 

2) świadomie i celowo spóźnia się na lekcje; 

3) świadomie i celowo opuszcza wybrane godziny lekcyjne. 

 

5. Zachowanie nieodpowiednie - otrzymuje uczeń, którego dotyczy co najmniej jeden 

z poniższych punktów: 

1) opuścił w okresie powyżej 45 godz. bez usprawiedliwienia, a w roku szkolnym 

powyżej 80 godz.; 

2) ma lekceważący stosunek do nauczycieli; 

3) świadomie łamie postanowienia prawa wewnątrzszkolnego; 

4) przejawia agresję werbalną wobec rówieśników i pracowników szkoły; 

5) narusza godność osobistą i dobre imię innych ludzi. 
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6. Zachowanie naganne - otrzymuje uczeń, którego dotyczy co najmniej jeden z poniższych 

punktów: 

1) opuścił w okresie powyżej 150 godz. bez usprawiedliwienia, a w roku szkolnym 

powyżej 250 godz. 

2) świadomie niszczy mienie szkolne i mienie kolegów; 

3) znęca się fizycznie lub psychicznie nad innymi; 

4) narusza godność osobistą i dobre imię innych ludzi; 

5) przebywa na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub narkotyków; 

6) otrzymał naganę dyrektora szkoły; 

7) rozprowadza środki psychoaktywne; 

8) przejawia agresję fizyczną; 

9) popełnił czyn karalny na terenie szkoły; 

10) ma konflikt z prawem udokumentowany pismem z sądu. 

 

§ 86. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania 
 

1. Uczeń poinformowany o przewidywanej ocenie zachowania ma prawo wnioskowania 

do dyrektora Szkoły o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny zachowania. Wniosek 

należy złożyć najpóźniej 2 dni po wystawieniu przewidywanej oceny. W zaistniałej 

sytuacji dyrektor Szkoły powołuje komisję, która rozpatruje zasadność wniosku ucznia. 

2. W skład komisji wchodzą: 

1) wicedyrektor jako przewodniczący; 

2) pedagog szkolny; 

3) wychowawca klasy; 

4) nauczyciel uczący w danej klasie wskazany przez dyrektora; 

5) reprezentant samorządu klasowego. 

Postępowanie wyjaśniające odbywa się w obecności co najmniej 2/3 członków 

komisji. 

 

3. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego komisja sporządza protokół, który 

podpisują wszyscy obecni członkowie komisji. 

 

4. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego komisja sporządza protokół, 

który podpisują wszyscy obecni członkowie komisji. 

 

§ 87. Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych  

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie 

później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

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

klasyfikacyjną zachowania. 

3. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków 

komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,  

a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

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

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

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

może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

9. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, informatyki i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami i uczniem, nie może przekroczyć 5 dni od 

dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

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

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

12. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu 

poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna. 

 

Rozdział XII 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 

 

§ 88.1. Szkoła dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb: 

1) uczniowi, posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) uczniowi, posiadającemu orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, kierując 

się wskazaniami zawartymi w orzeczeniu; 

3) uczniowi, posiadającemu opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni 

specjalistycznej; 

4) uczniowi objętemu pomocą psychologiczno-pedagogiczną, który nie posiada 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie 

indywidualnego nauczania oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zakres 

i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
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indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości 

psychofizycznych określa się w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

3. Zakres dostosowań może ulegać modyfikacji w wyniku dokonywania 

wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia w szkole. 

 

Rozdział XIII 

Współpraca z rodzicami 
 

§ 89.1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, 

wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców. 

2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły realizowane 

jest poprzez: 

1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i 

wychowawczych przez: 

a) organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie, 

b) zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych 

z wychowaniem dziecka; 

 

2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzicami uczniów poprzez: 

a) organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami, 

b) przekazywanie informacji przez korespondencję, dziennik elektroniczny, e-maile, 

telefonicznie, stronę www, inne materiały informacyjne, 

  

3) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez: 

a) zachęcanie do działań w formie wolontariatu, 

b) inspirowanie rodziców do działania, 

c) wspieranie inicjatyw rodziców, 

d) wskazywanie obszarów działania, 

 

4) włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady 

Rodziców, zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji; 

 

5) koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie 

rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży przez: 

a) ustalanie form pomocy, 

b) pozyskiwanie środków finansowych, 

c) zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem, 

d) angażowanie uczniów z życie lokalnej społeczności. 

 

Dokument zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29.11.2019 r. wchodzi w życie 

z dniem uchwalenia. 

 

 

…………………………. 

 / dyrektor/ 


