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Opracowanynapodstawie: 
 

1. KonstytucjiRzeczypospolitejPolskiejzdnia2kwietnia1997r.(Dz.U.Nr78,poz.483 
z późniejszymizmianami), 

2. KonwencjioPrawachDzieckaprzyjętejprzezZgromadzenie  OgólneNarodów 
Zjednoczonychdnia  20listopada    1989r.(Dz.  U.  z1991  roku  Nr120,  poz.  526 
z późniejszymizmianami), 

3. Ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960r.  Kodeks  postępowaniaadministracyjnego 
(j.t.Dz.U.z 2000rokuNr98,poz.1071zpóźniejszymizmianami), 

4. Ustawyosystemieoświatyzdnia7września1991r.(j.t.Dz.  U.  z2004rokuNr256,poz. 
2572zpóźniejszymizmianami), 

5. Rozporządzenia  MinistraEdukacjiNarodowejz  dnia  09  lutego  2007r.zmieniającego 
rozporządzenie  wsprawie 
ramowychstatutówpublicznegoprzedszkolaorazpublicznychszkół(Dz. U. Nr 35 poz. 222 
), 

6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20  lutego 2009  r.  zmieniającego 
rozporządzenie  w  sprawie  warunków  i  trybu  przyjmowania  uczniów  do  szkół 
publicznych oraz przechodzenia z jednego typów szkół do innych (Dz.U. Nr 31 poz. 208) 

7. RozporządzeniaMinistraEdukacjiNarodowej  z  dnia  25  kwietnia  2013  r.zmieniającego 
rozporządzenie  w  sprawie  warunków  i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i 
promowania uczniów  i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów  i egzaminów w 
szkołach publicznych  (Dz.U. z 30 kwietna 2013 r. poz 520), 

8. RozporządzeniaMinistraEdukacjiNarodoweji  Sportuzdnia 
31grudnia2002r.w sprawiebezpieczeństwaihigienywpublicznychiniepublicznychszkołac
hi placówkach (Dz.U.z2003rokuNr6,poz.69), 

9. Rozporządzenia MinistraEdukacjiNarodowejzdnia6 października 2010 r.zmieniającego 
rozporządzenie  w sprawieorganizacjirokuszkolnego(Dz.U.z  2010  roku 
Nr186,poz.1245), 

10. UchwałySąduNajwyższegozdnia21lipca1992r.IIICZP84/92. 
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NAZWAI TYPSZKOŁY 
 

§ 1 
 

1. Szkołaużywanazwy„ZespółSzkółim.JanaKasprowicza”. 
2. OrganemnadzorującymszkołęjestPomorskiKuratorOświaty. 
3. ZespółSzkółjestjednostkąbudżetowąPowiatuSztumskiego. 
4. W  skład  Zespołu  Szkół  im.  Jana  Kasprowicza  wchodzą  następujące  typy 

szkółponadgimnazjalnych: 
 

1) dlamłodzieży: 
a) trzyletnieliceumogólnokształcące  
b) czteroletnietechnikum 

 
2) dladorosłych: 
a) trzyletnieliceumogólnokształcące  
b) dwuletniaszkołapolicealna 

 
5. Poszczególnetypyszkółnosząnazwy: 

 
1) dlamłodzieży: 
a) ZespółSzkółim.JanaKasprowiczaLiceumOgólnokształcące  
b) ZespółSzkółim.JanaKasprowiczaTechnikumNR1 

 
1) dladorosłych: 
a) ZespółSzkółim.JanaKasprowiczaLiceumOgólnokształcące  dla 

Dorosłych 
b) ZespółSzkółim.JanaKasprowiczaSzkołaPolicealna 

   
1. ZespółSzkółmieścisięprzyulicyKasprowicza3 wSztumie. 
2. Na  wniosek  dyrektora  szkoły,  za  zgodą  organu  prowadzącegoi  pozytywną 

opiniąorganusprawującegonadzórpedagogicznymogąbyćtworzoneinnetypyszkół. 
3. Na  wspólnywniosekrady    pedagogicznej,przedstawicielirady  rodzicówi  uczniów, 

organprowadzącymożenadaćwspólneimiędlaszkółwchodzącychwskładzespołu 
iodwołaćnadanewcześniejimię. 

4. W  dalszej  części  statutu  przez  zwrot  „szkoła”  rozumiemy  Zespół  Szkół  im. 
JanaKasprowicza. 

 
 

ORGANPROWADZĄCY 
 

§ 2 
 

OrganemprowadzącymZespółSzkółimJanaKasprowiczawSztumiejestPowiatSztumski. 
 
 

CELEIZADANIASZKOŁY 
 

§ 3 
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1. Szkołarealizujeceleizadaniawynikającezprzepisówprawauwzględniające  program 
dydaktyczny,  program  wychowawczy  iprogramprofilaktykidostosowany 
dopotrzebrozwojowychuczniów orazpotrzebdanegośrodowiska,awszczególności: 

1) umożliwia  zdobycie  wiedzyi  umiejętności  niezbędnych  do  uzyskania 
świadectwaukończeniaszkoły, 

2) umożliwiaabsolwentomdokonanieświadomegowyborudalszegokierunku 
kształcenialubwykonywaniawybranegozawodu, 

3) dążydowszechstronnegorozwojuucznia, 

4) umożliwia  poznaniedziedzictwa  kultury  narodowej  postrzeganej 
wperspektywiekulturyeuropejskieji światowej, 

5) stwarza  warunki  do  nabywaniaumiejętności  poszukiwania, 
porządkowaniai wykorzystywania 
informacjizróżnychźródełiefektywnegoposługiwaniasię 
technologiamiinformacyjnymiikomunikacyjnymi, 

6) współdziała  z  poradnią  psychologiczno‐pedagogicznąiinnymi 
instytucjamiświadczącymiporadnictwoispecjalistycznąpomocuczniomi rodzicom, 

7) kształtujeśrodowiskowychowawczesprzyjającerealizowaniucelówzawartych 
w programiewychowawczymZespołuSzkółizasadokreślonychwustawie, 
stosowniedowarunkówszkołyiwiekuuczniów, 

8) sprawujeopiekęnaduczniamiodpowiednio doichpotrzeborazmożliwości szkoły, 

9) umożliwiakształcenieuczniomniepełnosprawnymidbaoichrozwój, 

10) stwarza  warunki  nauki  i  rozwoju  dla  uczniówzorzeczeniem  o 
potrzebieindywidualnegonauczania. 

 
2. Szkoła  może  prowadzić  działalność  innowacyjną  i  eksperymentalną  zatwierdzoną 

przezradępedagogicznązgodniezodrębnymiprzepisami. 
3. Szkoławspółdziałazrodzicami(prawnymiopiekunami)uczniówwzakresienauczania,wycho

waniaiprofilaktyki. 
4. W  miarę  możliwości  finansowych  organizuje  zajęcia  dodatkowe  dla  uczniów 

z uwzględnieniemichpotrzebrozwojowych. 
5. Stosuje  różne  formy  opieki  i  pomocy  uczniom,  którymz 

przyczynrozwojowych,rodzinnychlublosowychpotrzebnajestpomoci 
wsparcie,wtymrównieżpomoc materialna. 

6. Umożliwia  uczniomisłuchaczom  podtrzymanie  poczucia  tożsamości  narodowej, 
etnicznej,językowejireligijnej. 

7. Umożliwia  rozwijanie  zainteresowań 
uczniów,realizowanieindywidualnychprogramównauczanialubindywidualnegotokunaucz
aniaorazukończenieszkoływ skróconymczasieprzezwybitnieuzdolnionychuczniów. 

   
 

§ 4 
 

1. Szkołaopracowujeprogramy obejmujące: 
1) rozwójszkoły, 
2) działania dydaktyczne, 
3) działania wychowawcze, 
4) działania profilaktyczne, 
5) dokształcanienauczycieli. 

 
2. Programy  októrychmowaw§4pkt1,uchwalaradapedagogicznapozasięgnięciuopinii 
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radyrodzicówisamorząduuczniowskiego. 
3. Program  doskonalenia  nauczycieli  opracowuje  dyrektor  szkoły  zasięgając  opinii  rady 

pedagogicznej. 
4. Programy októrychmowaw§4pkt1, stanowiąodrębnądokumentację. 

 
 

§ 5 
 

SzkołaposiadaRegulaminWewnątrzszkolnegoSystemuOceniania. 

 

ORGANYSZKOŁYORAZICHKOMPETENCJE 
 

§ 6 
 

Organyszkołysąwspólnedlawszystkichszkół  (młodzieżowych  i 
dladorosłych)wchodzącychw składZespołuSzkółim.JanaKasprowicza. 

 
§ 7 

1. Organamiszkołysą: 
1) dyrektorszkoły, 
2) radapedagogiczna, 
3) samorząduczniowski(radasłuchaczy), 
4) radarodzicówwszkoledlamłodzieży. 

   
2. Wdowolnym  czasiewszkołachdlamłodzieży możebyćutworzonaradaszkoły.Jej  powstanie 

organizuje dyrektornałącznywniosekradyrodzicówisamorządu uczniowskiego. 
3. Ustalasięnastępującezasadywspółdziałaniaorganówszkoły: 
1) każdyorganszkołyplanujeswojądziałalność  narokszkolny.Programydziałania 

powinnybyćuchwalonenie późniejniżdokońcawrześnia.Kopiedokumentów przekazywane 
sądyrektorowiszkoływceluichpowieleniaiprzekazania kompletukażdemuorganowiszkoły, 

2) każdyorganszkołypoanalizieplanówpozostałychorganówmożewłączyćsiędorozwiązywani
akonkretnychproblemówszkoły,proponującswojąopinię  lubstanowiskowdanejsprawiei 
nienaruszająckompetencji organu uprawnionego, 

3) organy  szkoły  mogą  zapraszać  na  swoje  planowane  lub  doraźne  zebrania 
przedstawicieliinnychorganówwceluwymianyinformacjiipoglądów, 

4) uchwały    organów    szkoły  prawomocniepodjęte  w  ramach    ich  kompetencji 
stanowiących  podajesiędoogólnejwiadomościwszkolewformiepisemnych 
tekstówuchwałprowadzonych  podnadzoremdyrektoraszkoływzbiorzepod 
tytułem„Uchwałyorganówszkoły”. 

 
 

ROZWIAZYWANIESPORÓWKOMPETENCYJNYCHMIĘDZYORGANAMISZKOŁY 
 

§ 8 
 

1. Sporykompetencyjne  międzyorganamiszkołyrozstrzygaKomisjaStatutowa,wskład 
którejwchodzijedenprzedstawicielkażdegoorganu. 

2. Organykolegialnewybierająswegoprzedstawiciela  doKomisji.Dyrektorszkoły,jako 
organocharakterzejednoosobowym  wyznaczaswegoprzedstawiciela,np. 
wicedyrektoralubinnegonauczycielana  stanowiskukierowniczymalbo–jeśli  w  szkole 
nieutworzonoinnychstanowiskkierowniczych‐dowolnegonauczyciela. 

3. Komisjajestpowoływanana3lata. 



Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie 

 

6 
 

4. Komisjawybierazeswegogronaprzewodniczącegonakadencjęroczną. 
5. Komisjastatutowawydajeswojerozstrzygnięciawdrodzeuchwałypodjętejzwykłąwiększości

ągłosów,przy obecnościwszystkichjej członków.Rozstrzygnięciajej sąostateczne. 
6. SprawypodobradyKomisjiwnoszone  sąwformiepisemnejwpostaciskargiorganu, 

któregokompetencjenaruszono. 
7. Organ,któregowinęKomisjaustaliła,musinaprawićskutkiswegodziałaniawciągu3 miesięcyo

dustaleniarozstrzygnięciaprzezKomisję. 
8. RozstrzygnięcieKomisji Statutowejpodawanejestdoogólnejwiadomościwszkole. 

 
DYREKTORSZKOŁY 

 
§ 9 

 
1. Dyrektorszkoływszczególności: 

1) kierujedziałalnościąszkoły,reprezentujejąnazewnątrz, 
2) jestkierownikiem  zakładupracydlazatrudnionych 

wszkolenauczycielii pracownikówniebędącychnauczycielami, 
3) jestprzewodniczącymradypedagogicznej, 
4) sprawujenadzórpedagogiczny,dbającodydaktycznyiwychowawczypoziom szkoły, 
5) przedstawiaradziepedagogicznej, 

nierzadziejniżdwarazywrokuszkolnym,ogólnewnioskiwynikającezesprawowanegonad
zorupedagogicznego oraz informacjeo działalnościszkoły, 

6) sprawujeopiekęnaduczniamiorazstwarzawarunkiharmonijnegorozwojupsychofizyczne
gopoprzezaktywnedziałanieprozdrowotne, 

7) stwarzawarunkidodziałaniawszkole:wolontariuszy,  stowarzyszeńiinnych 
organizacji,wszczególnościorganizacjiharcerskich,którychcelemstatutowym 
jestdziałalnośćwychowawcza,rozszerzanieiwzbogacanieformdziałalności 
dydaktycznej,wychowawczejiopiekuńczejszkoły, 

8) zobowiązanyjestzurzęduwystępowaćwobronienauczyciela,gdyustalone 
dlanauczycielauprawnienia,októrychmowaw§29,zostanąnaruszone, 

9) realizujeuchwałyradypedagogicznej  podjętewramachjejkompetencji 
zawartychwstatucie, 

10) dysponuje  środkami  określonymi  w  planie  finansowym  szkołyiponosi 
odpowiedzialność  zaichprawidłowewykorzystanie,atakżeorganizuje 
administracyjną,finansowąigospodarcząobsługęszkoły, 

11) może,pozasięgnięciuopiniiradyrodziców,wprowadzićobowiązeknoszenia 
przezuczniównaterenieszkołyjednolitegostrojuorazwporozumieniuzradą 
rodzicówokreślićwzóriwarunkinoszeniategostroju, 

12) wykonujeinnezadaniawynikającezprzepisówszczególnych, 
13) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadańoraz doskonaleniu zawodowym, 
14) zapewnia  w  miarę  możliwości  odpowiednie  warunki  do  realizacji 

zadańdydaktycznychiopiekuńczo‐wychowawczych szkoły, 
15) współdziała  ze  szkołami  wyższymi  oraz  zakładamikształcenianauczycieli 

w organizacjipraktykpedagogicznych, 
16) odpowiadazawłaściwąorganizacjęiprzebiegwewnętrznych  izewnętrznych 

egzaminówprzeprowadzanychwszkole, 
17) może,  w  drodze  decyzji  administracyjnej,  skreślić  ucznia  zlisty  uczniów 

w przypadkachokreślonychw§44pkt4, 
18) kontrolujespełnianieobowiązku  naukiprzez  uczniów,  a  w  przypadku  niespełnienia 

obowiązku  nauki(nieusprawiedliwionanieobecnośćucznia 
w okresiejednegomiesiącanaconajmniej50%obowiązkowych  zajęć 
edukacyjnych)dyrektor  szkoły  wysyła  listem  poleconym  do  rodziców(prawnych 
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opiekunów) ucznia upomnienie  zawierające  stwierdzenie,  że obowiązek  szkolny nie 
jest realizowany, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu 
oraz informację, że niespełnianie obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na 
drogę postępowania egzekucyjnego, 

19) wydajezarządzeniadotyczącepracyszkoły, 
20) dbaobezpieczeństwouczniów,ustalająctygodniowyplandyżurównauczycieli 

podczasprzerwmiędzylekcyjnych. 

2. Dyrektor szkoły wszczególnościdecydujewsprawach: 
1) zatrudnianiaizwalnianianauczycieliorazinnychpracownikówszkoły, 
2) przyznawanianagródorazwymierzaniakarporządkowychnauczycielomiinnympracowni

komszkoły, 
3) występowaniazwnioskami,pozasięgnięciuopiniiradypedagogicznej,w 

sprawachodznaczeń,nagródiinnychwyróżnieńdlanauczycielioraz 
pozostałychpracownikówszkoły. 

 
3. Dyrektorszkoływwykonywaniuswoichzadań 

współpracujezradąpedagogiczną,radąrodzicówisamorządemuczniowskim. 
4. Dyrektor  szkołypodajedopublicznejwiadomości,  dodnia15czerwca,szkolnyzestaw 

programównauczaniaiszkolnyzestawpodręczników,  którebędąobowiązywać 
od początkunastępnegorokuszkolnego. 

5. Dyrektorw  porozumieniuz  organemprowadzącymszkołę  i  po  zasięgnięciuopinii 
kuratoraoświatyorazpowiatowej  radyzatrudnienia  ustalazawody,wktórychkształci 
technikumorazszkołapolicealna. 

 
RADAPEDAGOGICZNA 

 
§ 10 

 
1. Radę  pedagogiczną  tworząoddzielniewszyscynauczycieleuczący  wszkołach 

dlamłodzieżylubdorosłych. 
2. Dokompetencjistanowiącychradypedagogicznejnależy: 

1) zatwierdzanie  programów  szkołypozaopiniowaniuichprzezradęrodziców 
i samorząduczniowski, 

2) uchwalanie w  porozumieniu  z  radą  rodziców  programu  dydaktycznego,  programu 
wychowawczegoi programuprofilaktycznegoszkoły, 

3) zatwierdzaniewynikówklasyfikacjiipromocjiuczniów, 
4) podejmowanie  uchwałwsprawieinnowacjiieksperymentówpedagogicznych 

w  szkole,pozaopiniowaniuichprojektówprzezradęrodzicówisamorząd uczniowski, 
5) ustalanieplanu doskonaleniazawodowegonauczycieliszkoły, 
6) wystąpieniezwnioskiemoodwołanienauczycielazestanowiskadyrektora 

lubz innegostanowiskakierowniczego, 
7) wyłonieniejednegoprzedstawicieladokomisjikonkursowejwcelu 

przeprowadzeniakonkursunastanowiskodyrektoraszkoły, 
8) rozpatrywanieskierowanychdo  niej  wnioskówrady    rodziców,dotyczących 

wszystkichsprawszkoły, 
9) podejmowanieuchwałwsprawachskreśleniazlistyuczniów, 
10) podjęcieuchwałyoniepromowaniudoklasyprogramowowyższejlub  nieukończeniu 

szkołyprzezucznia,któremuwdanejszkoleconajmniejdwa 
razyz rzęduustalononagannąrocznąocenęklasyfikacyjnązachowania, 

11) możliwośćpromowania,jedenrazwciągudanegoetapuedukacyjnego,do 
klasyprogramowo  wyższej(semestruprogramowo  wyższego),po uwzględnieniu 
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możliwościedukacyjnych  ucznia,któryniezdałegzaminu  poprawkowego    z  jednych 
obowiązkowych    zajęć  edukacyjnych,  pod warunkiem,żesą  onezgodnieze szkolnym 
planemnauczania,realizowanewklasieprogramowo  wyższej(semestrze 
programowowyższym), 

12) możliwość  wyrażeniazgodyna  egzaminklasyfikacyjny  ucznia 
nieklasyfikowanegoz powodunieusprawiedliwionejnieobecności, 

13) przedstawieniekuratorowioświatywnioskuoprzyznaniestypendiumPrezesa 
RadyMinistrów, 

14) delegowanie  przedstawicieladoudziałuwzespole  rozpatrującym 
odwołanieodocenynauczyciela, 

15) ustalanie  szkolnego  zestawu  programównauczania 
iszkolnegozestawupodręcznikówdodnia15czerwca. 

 
3. Radapedagogicznaopiniujewszczególności: 

1) plan pracyszkoły,wtymzwłaszcza tygodniowyrozkładzajęćlekcyjnych i pozalekcyjnych, 
2) projektplanufinansowegoszkoły, 
3) wnioskidyrektoraoprzyznanienauczycielom odznaczeń,nagródiinnych wyróżnień, 
4) propozycjedyrektoraszkoływ  sprawachprzydziałunauczycielomstałychpraci 

zajęćwramachwynagrodzeniazasadniczegoorazdodatkowopłatnychzajęć 
dydaktycznych,wychowawczychiopiekuńczych, 

5) kandydatanastanowiskodyrektoraszkołyzaproponowanego  przezorgan 
prowadzący,oiledokonkursuniezgłosiłsiężadenkandydatalbokonkursnie 
wyłoniłkandydata, 

6) przedłużeniepowierzeniastanowiskadyrektoraszkoły, 
7) decyzjedyrektoraopowierzeniulubodwołaniuzestanowiskawicedyrektora, 
8) wniosekoindywidualnymprogramielubtokunauki. 

 
4. Radapedagogicznazapoznajesięz: 

1) programemwizytacjiprzedstawionymprzezosobęprowadzącąwizytację, 
2) wynikamiwizytacjiorazpropozycjąwnioskówizaleceńpowizytacyjnych, 
3) wynikamiwizytacji, 
4) planemnadzorupedagogicznegonadanyrokszkolny, 
5) informacjąo realizacjiplanunadzoru. 

 
5. Dyrektorszkoływstrzymuje  wykonanieuchwał,podjętychprzezradępedagogiczną 

niezgodniezprzepisamiprawa.Owstrzymaniu  wykonaniauchwałdyrektor  niezwłocznie 
zawiadamiaorganprowadzący  szkołęorazorgansprawującynadzór 
pedagogiczny.Organsprawującynadzórpedagogicznyw    porozumieniuz  organem 
prowadzącym  szkołęuchyla  uchwałęw  razie  stwierdzeniajejniezgodnościz  przepisami 
prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

6. Radapedagogicznaprzygotowujeprojektstatutuszkołyalbojegozmianizatwierdza 
gopozasięgnięciuopiniiradyrodziców,samorząduuczniowskiegoorazradysłuchaczy. 

7. Rada  pedagogicznamożewystąpićzwnioskiemoodwołanienauczycielazestanowiska 
dyrektoralubzinnegostanowiskakierowniczegowszkole. 

8. Wprzypadkuokreślonym  wust.7organprowadzącyjestobowiązanyprzeprowadzić 
postępowaniewyjaśniająceipowiadomićojegowynikuradępedagogicznąwciągu14 dniodot
rzymaniawniosku. 

9. Uchwałyradypedagogicznejsąpodejmowanezwykłąwiększościągłosówwobecności, 
conajmniejpołowyjejczłonków. 

10. Przypodejmowaniuuchwałwsprawachpersonalnychstosujesięgłosowanietajne. 
11. Przeprowadzając  głosowanietajne  rada  wybieraze 

swojegogronatrzyosobowąkomisjęskrutacyjną. 
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12. Radapedagogiczna  ustalazakres  swojejdziałalności,któryniemożebyćsprzeczny 
zestatutem. 

13. Zebraniaradypedagogicznejsąprotokołowane. 
14. Nauczycielesązobowiązanidonieujawnianiasprawporuszanych  naposiedzeniu  rady 

pedagogicznej,któremogąnaruszaćdobroosobisteucznióworazichrodziców,atakże 
nauczycielii  innychpracowników  szkoły  orazdotyczących  spraworganizacyjnych 
szkołyjakistrategiipromocyjnej. 

 
SAMORZĄDUCZNIOWSKI 

 
§ 11 

 
1. Samorząduczniowskitworząwszyscyuczniowieijestonrzecznikiemichinteresów. 
2. Zasadywybieraniaidziałaniaorganówsamorząduokreślaregulaminuchwalanyprzez ogółucz

niówwgłosowaniurównym,tajnymipowszechnym.Organysamorządusą 
jedynymireprezentantamiogółuuczniów. 

3. Regulaminsamorząduniemożebyćsprzecznyzestatutemszkoły. 
4. Samorządmoże   przedstawićradziepedagogicznejorazdyrektorowiwnioskiiopinie 

wewszystkichsprawachszkoły,wszczególnościdotyczącychrealizacjipodstawowych 
prawuczniów,takichjak: 
1) prawodozapoznawaniasięz  programemnauczania,z  jegotreścią,celem 

i stawianymiwymaganiami, 
2) prawodojawnejiumotywowanejocenypostępówwnauceizachowaniu, 
3) prawodoorganizacjiżyciaszkolnego,umożliwiającezachowaniewłaściwychproporcjimi

ędzywysiłkiemszkolnymamożliwościąrozwijaniaizaspokajania 
własnychzainteresowań, 

4) praworedagowaniaiwydawaniagazetyszkolnej, 
5) prawoorganizowaniadziałalnościkulturalnej,oświatowej,sportowejoraz rozrywkowejz

godniezwłasnymipotrzebamiimożliwościamiorganizacyjnymi, 
wporozumieniuzdyrektorem, 

6) prawowyborunauczycielapełniącegofunkcjęopiekunasamorządu, 
7) prawodowyborunauczycielapełniącegofunkcjęRzecznikaPrawUcznia, 
8) prawodoopiniowaniaprogramu dydaktycznego, programu  wychowawczegoi programu 

profilaktycznegoszkoły, 
9) prawo  do  typowania  uczniów,  spełniających  określone  warunki,  do 

stypendiumPrezesaRadyMinistrów, 
10) możliwośćopiniowaniapracynauczyciela, 

 
5. Wszkołachdladorosłychdziałaradasłuchaczy. 
6. Zasadywybieraniaidziałaniaradysłuchaczyokreślaregulaminuchwalonyprzezogół 

słuchaczywgłosowaniujawnym,zwykłąwiększośćgłosów. 
7. Regulaminradysłuchaczyniemożebyćsprzecznyzestatutemszkoły. 
8. Rada  słuchaczy  w  celu  wspierania  działalności  statutowej  szkoły  może 

gromadzićfunduszezdobrowolnychskładekiinnychźródeł.Zasadywydatkowaniatychfundus
zy określajejregulamin. 

 
 

 
RADARODZICÓW 

 
§ 12 
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1. W szkole dla młodzieży działarada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 
2. W  skład  rady  rodziców  wchodzi  po  jednymprzedstawicielu  rad 

oddziałowych,wybranychwtajnychwyborachprzezzebranierodzicówuczniówdanegooddzi
ału. 

3. Wwyborach,októrychmowawust.2,jednegouczniareprezentujejedenrodzic.Wyboryprzep
rowadzasięnapierwszymzebraniurodzicówwkażdymrokuszkolnym. 

4. Radarodzicówuchwalaregulaminswojejdziałalności,któryniemożebyćsprzeczny 
zestatutemszkoły. 

5. Regulamin,októrymmowawust.4określawszczególnościwewnętrznąstrukturęi trybpracyr
adyorazszczegółowytrybprzeprowadzania wyborówdorad,októrych mowawust.2. 

6. Reprezentacjarodzicówmożetakżeprzybraćinnąnazwęniżokreślonawust.1. 
7. Rada  rodziców  może  występować  do  radypedagogiczneji  dyrektora  szkoły 

z wnioskamiiopiniamidotyczącymiwszystkichsprawszkoły. 
8. Dokompetencjiradyrodzicównależy: 

1) uchwalaniewporozumieniuzRadąPedagogicznąprogramówdziałaniaszkoły 
lubplacówkiwzakresiewychowaniaorazprofilaktykidzieciimłodzieży, 

2) opiniowanieprogramów  pracy 
szkołyiharmonogramupoprawyefektywnościkształcenia lubwychowania uczniów, 

3) opiniowanieprojektuplanufinansowegoszkołyskładanegoprzezdyrektora, 
9. W  celuwspierania  działalności  statutowej  szkoły  rada  rodzicówmoże  gromadzić 

funduszezdobrowolnychskładekrodzicóworazinnychźródeł.Zasadywydatkowania 
funduszyradyrodzicówokreślaregulaminjejdziałalności. 

 
§ 13 

 
Zchwilą  utworzeniaradyszkoły  jej  kompetencje  zostaną  określone  zgodniez  ustawą 
osystemieoświaty. 

 
§ 14 

1. Wszkolemogądziałać,zwyjątkiempartiiiorganizacjipolitycznych,stowarzyszeniai  
organizacje,  których  celem  statutowym  jest  działalność  wychowawczawśród 
młodzieżyalborozszerzanie  iwzbogacanie  formdziałalnościdydaktycznej, 
wychowawczejiopiekuńczejszkoły. 

2. Zgodęnapodjęciedziałalnościprzezstowarzyszenia 
iorganizacje,októrychmowaw ust.1,wyrażadyrektorszkołypouprzednimuzgodnieniuwaru
nkówtejdziałalności orazuzyskaniupozytywnejopiniiradyrodziców. 

 
§ 15 

 
1. Rodzice i nauczycielewspółdziałająze  sobąw  sprawachwychowaniai kształcenia dzieci. 
2. Formywspółdziałaniauwzględniająpraworodzicówdo: 

1) znajomościzadańizamierzeńdydaktyczno‐wychowawczych wdanejklasiei szkole, 
2) znajomościprzepisów  dotyczącychoceniania,klasyfikowaniaipromowania 

ucznióworazprzeprowadzaniaegzaminów, 
3) uzyskiwaniawkażdymczasierzetelnejinformacjinatematswegodziecka,jego 

zachowania,postępówi przyczyntrudnościwnauce, 
4) uzyskaniainformacjiiporadwsprawachwychowania idalszegokształcenia swychdzieci, 
5) wyrażaniai  przekazywaniaorganowi 

prowadzącemuorazsprawującemunadzórpedagogicznyopiniinatematpracyszkoły. 
3. Spotkaniaz  rodzicamiwcelu  wymianyinformacji  oraz  dyskusji  natematy 

wychowawcze,niepowinnybyćorganizowanerzadziejniżdwarazywsemestrze. 
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ORGANIZACJAROKUSZKOLNEGO 
 

§ 16 
 

1. Wszkołachzajęciadydaktyczno–wychowawcze  rozpoczynają  sięwpierwszym 
powszednimdniu września,a kończą  w ostatnipiątek czerwca. 

2. Jeżelipierwszydzieńwrześniawypadawpiąteklubwsobotę,zajęciadydaktyczno– 
wychowawczerozpoczynająsięwnajbliższyponiedziałekpodniu1września. 

3. Dyrektorszkołypozasięgnięciuopiniiradypedagogicznej,  radyrodzicówisamorządu 
uczniowskiego,biorącpoduwagęwarunkilokaloweimożliwościorganizacyjneszkoły, 
może,wdanymrokuszkolnym,ustalićdodatkowe  dniwolneodzajęćdydaktyczno  – 
wychowawczych w wymiarze do10dni. 

4. Dniami,októrychmowawpkt3sąwszczególności: 
1) dni,wktórychodbywasięegzaminmaturalnyprzeprowadzonywszkołach 

ponadgimnazjalnych, 
2) dni,  w  których  odbywaetappisemny  egzaminu  potwierdzającego 

kwalifikacjezawodowe, 
3) dni  świąt  religijnych  niebędących  dniamiustawowowolnymi  od  pracy, 

określonewprzepisachostosunkupaństwadoposzczególnych  kościołówlub 
związkówwyznaniowych, 

4) dzień2 maja,jeżeliwypadawdzieńpowszedni, 
5) piątekpoświęcieBożegoCiała. 

5. Dyrektor  szkoły  powiadamia,    w  terminie  do  30  września  danego  roku  szkolnego, 
uczniówiich  rodzicówo  ustalonychw  danymrokuszkolnymdodatkowychdniach  wolnych 
odzajęćdydaktyczno–wychowawczych,októrychmowawpkt3. 

6. Wszczególnieuzasadnionychprzypadkach,dyrektorszkoływporozumieniuzorganemprowa
dzącym,  możeustalićinnydodatkowydzieńwolnyodzajęćdydaktyczno–  wychowawczych 
pozadodatkowymidniamiwolnymiodzajęćdydaktyczno–  wychowawczych, 
októrychmowawpkt4,podwarunkiemzrealizowaniazajęć 
przypadającychnatendzieńwwybranąsobotę. 

7. W  dniach,  o  którychmowa  wpkt3,  szkołama  obowiązekzorganizowania  zajęć 
wychowawczo–opiekuńczych. 

8. Zajęciadydaktyczno–wychowawcze  w  ciągu  całego  roku  szkolnego 
niemogątrwaćkrócejniż178dni. 

 
ORGANIZACJASZKOŁYDLAMŁODZIEŻY 
 

§ 17 
 

1. Podstawową  jednostkąorganizacyjnąszkołyjestoddział.Oddziałtworząuczniowie, 
którzywjednorocznym  kursienaukidanegorokuszkolnegoucząsięwszystkich 
przedmiotówobowiązkowych, 
określonychszkolnymplanemnauczania,zgodnymz odpowiednim 
ramowymplanemnauczaniaiprogramemwybranymzzestawu 
programówdladanejklasy,dopuszczonychdoużytkuszkolnego. 

2. Oddziałmożebyćdzielonynagrupywedługodrębnychprzepisów. 
3. Nauczaniejęzykówobcychmożebyćorganizowanewzespołachmiędzyoddziałowych 

z uwzględnieniempoziomuumiejętnościjęzykowychuczniów. 
4. W  zespołachmiędzyoddziałowych  mogą  być  realizowane  zajęcia  dydaktyczne 

z przedmiotów ogólnokształcących.  
5. Organizacjęgrupmiędzyoddziałowychregulująodrębneprzepisy. 
6. Zajęciawramachkształceniazawodowego,stanowiącerealizacjępodstawy  programowej 
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ustalonejdlakształceniawposzczególnych  zawodach,są 
organizowanew oddziałachlubzespołachmiędzyoddziałowychalbomiędzyszkolnych. 

7. Wuzasadnionych  przypadkachzajęciaedukacyjnewramachkształceniazawodowego 
orazwramachkształceniawprofilachmogąbyćprowadzone  naterenieinnych 
jednostekorganizacyjnych.  Jednostkamitymimogąbyćszkoływyższe,centra 
kształceniaustawicznego,  centrakształceniapraktycznego,  ośrodkidokształcania 
i doskonaleniazawodowego,firmyorazinstytucjepubliczne.Zasadywspółpracyszkołyz tymij
ednostkamiokreślająodrębneumowy. 

8. Dyrektorszkoły,nawniosekuczniazazgodąrodzicówipozasięgnięciuopiniirady 
pedagogicznej    i    poradni    psychologiczno‐pedagogicznej, może    zezwolić    uczniowi 
naindywidualnyprogramlubtoknauki,wyznaczającnauczyciela–opiekuna.Odmowa 
następujewdrodzedecyzjidyrektora. 

9. Każda  klasa  może  wykorzystać  w  ciągu  roku  szkolnego  maksymalnie  3  dni 
zajęćedukacyjnychnazorganizowanewycieczkiturystyczno‐krajoznawczej,przedmiotowej 
oraz nainnewyjazdy. 

10. Organizacjawycieczkiodbywasięzgodniezodrębnymregulaminem. 
11. Dlauczniówuczącychsiępozamiejscemstałego  zamieszkaniaszkołazapewniamiejsce 

winternacieZespołuSzkółZawodowychim.StanisławaStaszicawBarlewiczkach. 
12. Uczniowie,  którzyzdecydująsięnakorzystanie 

zinternatuZSZwBarlewiczkachmusząstosowaćsiędoregulaminutamobowiązującego. 
13. Szczegółowąorganizację    nauczania,  wychowaniai  opieki  w  danym  roku  szkolnym 

określaarkuszorganizacjiszkołyopracowanyprzezdyrektoraszkoły,zuwzględnieniem 
szkolnegoplanunauczania,stanowiącegoodrębnądokumentację‐dodnia30  kwietnia 
każdegoroku.Arkuszorganizacji  szkołyzatwierdza  organprowadzącydodnia30maja 
danegoroku. 

14. W  arkuszu  organizacji    szkoły  zamieszcza  się  w  szczególności:  liczbę  pracowników 
szkoły,wtympracowników  zajmującychstanowiskakierownicze,liczbęgodzinzajęć 
edukacyjnych  finansowanych    ze  środków  przydzielonych  przez  organ  prowadzący 
szkołęorazliczbęgodzinzajęćprowadzonychprzezposzczególnychnauczycieli. 

 
§ 18 

 
1. Godzinalekcyjnatrwa45  minut.Napodstawiezatwierdzonegoarkusza 

organizacyjnegoZespołuSzkółim.JanaKasprowiczadyrektorzuwzględnieniem  zasad 
ochrony    zdrowiai  higienypracy  ustala  tygodniowy  rozkład  zajęćokreślający 
organizacjęobowiązkowychi dodatkowychzajęćedukacyjnych. 

2. Podczasusprawiedliwionejnieobecnościnauczycielaszkołanieorganizujenapierwszeji ostat
niejgodzinielekcyjnejzastępstwnazajęciachedukacyjnychoddziału. 
   

§ 19 
 

1. Z oferty edukacyjnej szkołykażdy uczeń liceum wybiera od 2 do 4 przedmiotów, których 
uczy  się w  zakresie  rozszerzonym, przy  czym  co najmniej  jednym  z  tych przedmiotów 
musi  być:  historia,  geografia,  biologia,  chemia  lub  fizyka.  Uczeń  dokonuje  wyboru 
przedmiotów  już w czasie  rekrutacji do  szkoły. W kwietniu, przed  zakończeniem nauki 
w klasie  pierwszej,  uczeń  może  dokonać  zmian  zadeklarowanych  przedmiotów, 
uwzględniając możliwości organizacyjne szkoły. 

2. Przedmioty,  o  których mowa w  ust.  1  ustala  się  dla  danego  oddziału  (semestru)  lub 
grupy  uczniów  z  kilku  oddziałów,  uwzględniając  zainteresowania  uczniów  oraz 
możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły.  

 
§ 20 
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1. Technikum kształci w zawodzietechnikekonomista, techniklogistyk,technik informatyk. 
2. Szkołapolicealnakształciwzawodzietechnik administracji. 
3. Dyrektorszkoływporozumieniuzorganemprowadzącym  ipowyrażeniuopiniiprzez kuratora 

oświatyorazpowiatowejradyzatrudnieniamożeustalićkształceniew innych zawodach. 
 

§ 21 
 

1. Szkołaorganizując  naukę  w  klasach  technikum  zobowiązana  jest  do  wyposażenia 
dydaktycznego  pracowni  kształcenia  zawodowego  zgodnie  ze  standardami 
określonymi w podstawie programowej. 

2. Zasadyfunkcjonowaniapracowniszkołyokreślająodrębneregulaminyznajdującesię 
w pracowniach. 

3. W  celu  zapewnieniabezpieczeństwauczniów,    w  szkole  jest  zainstalowanysystem 
monitoringuwizyjnego. 

 
 

§ 22 
 

1. Uczniowie  klastrzecichtechnikum  orazsłuchacze  IIsemestru  szkołypolicealnej 
zobowiązanisądoodbycia4‐tygodniowejpraktykizawodowejwfirmachlub  zakładach 
pracy,odpowiadającychkierunkowikształcenia. 

2. Za  organizacjęi  terminodbycia  praktyki  zawodowej  odpowiada  dyrektor  szkoły 
lubwskazanaprzezniegoosoba. 

3. Uczniowiew  czasie  praktykiprowadządzienniczki,w  którychrejestrująw 
zwięzłysposóbnajważniejszeczynnościzawodowewykonywanewposzczególnedni. 

4. Każdydzieńpraktykizzapisanymiczynnościami,  októrychmowawpunkcie 
trzecim,powinienbyćpotwierdzonyprzezopiekunapraktyki. 

5. Praktyka  zawodowamusi  być  zakończonaoceną  według 
skaliokreślonejw wewnątrzszkolnymsystemieocenianiapotwierdzonąprzez  dyrektora 
(prezesa) firmy. 

6. Dyrektorszkołyorganizujekontrolępraktykzawodowych. 
 

§ 23 
 

1. Dlauczniówwszystkichszkółmożnaorganizować  dodatkowezajęciapozaszkolne 
prowadzoneprzezurzędypracyorazplacówkikształceniaustawicznego  wcelu 
wzbogaceniaumiejętnościposzukiwaniapracyisamozatrudnienia. 
 

2. Dyrektorszkoły: 
1) organizuje    wewnątrzszkolny 

systemdoradztwaorazdodatkowychzajęćzwiązanychzwyboremkierunkukształcenia, 
2) współpracuje  zporadnią  psychologiczno      –    pedagogicznąorazinnymi 

instytucjamiświadczącymiporadnictwoispecjalistyczną pomocuczniomi rodzicom. 
 

3. Dla  uczniów  klasmaturalnychorganizuje  się  wyjazdy  na  „Otwartedni  uczelni” 
orazumożliwiasięspotkaniamłodzieżyzprzedstawicielamiuczelni,przybywającymi 
doszkołyzinformacjamio naborzenakolejnyrokakademicki. 

 
§ 24 

 
Szkołamożeprzyjmować  słuchaczyzakładówkształcenianauczycieliorazstudentówwyższych 
szkół  kształcącychnauczycielina  praktyki  pedagogiczne,nauczycielskie  napodstawie 
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pisemnegoporozumienia  zawartegopomiędzydyrektorem  szkoły,poszczególnymi 
nauczycielamiazakłademkształcenianauczycielilubszkołąwyższą. 

 
 

ORGANIZACJASZKOŁYDLADOROSŁYCH 
 

§ 25 
 

1. Podstawowąjednostkąorganizacyjnąjestsemestr. 
2. Wszkołachdladorosłychstosujesięprzepisy§17pkt1‐7. 

 
§ 26 

 
1. Kształceniewszkołachdladorosłychjestprowadzonewformiezaocznej. 
2. Konsultacjezbiorowedlasłuchaczyodbywająsięwewszystkichsemestrachśrednio 

co dwatygodnieprzez2‐3dni. 
3. Zewzględóworganizacyjnych,szczególniewnajwyższychsemestrach,możliwajestinnaniżpod

ajepunkt2organizacjakonsultacji. 
4. Organizujesiędwiekonferencjeinstruktażowewczasiejednegosemestru,pierwsząwprowadz

ającądopracywsemestrzeidrugą–przedegzaminacyjną. 
 

BIBLIOTEKA 
 

§ 27 
 

1. Biblioteka szkolna jest:  
1) interdyscyplinarną  pracownią,  w  której  uczniowie  uczestniczą  w  zajęciach 

prowadzonych  przez  bibliotekarzy  i  nauczycieli  oraz  indywidualnie  pracują  nad 
zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy, 

2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli, rodziców (prawnych  opiekunów), 
3) ośrodkiem edukacji czytelniczej, 

2. Biblioteka  realizuje  swe  zadania  zgodnie  z  programem  dydaktyczno‐wychowawczym 
szkoły. 

3. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który: 
1) zapewnia pomieszczenie i jego wyposażenie,  
2) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
3) przydziela środki finansowe na działalność biblioteki, 
4) zarządza skontrum zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
5) zatwierdza regulamin biblioteki, 
6) ocenia pracę biblioteki, 
7) w  przypadku,  gdy  w  bibliotece  zatrudnionych  jest  co  najmniej  dwóch  nauczycieli, 

jednemu z nich może powierzyć obowiązki kierowania biblioteką. 
4. Lokal  biblioteki  składa  się  z  czterech  pomieszczeń:  magazynu  zbiorów,  wypożyczalni, 

czytelni  i Multimedialnego  Centrum  Informacji  (MCI)  ze  stanowiskami  komputerowymi 
i dostępem do Internetu. 

5.  Pracownicy biblioteki: 
1) w bibliotece zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, 
2) zadania  pracowników są ujęte w planie pracy biblioteki, 
3) pracownicy biblioteki odpowiadają za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki, 
4) dbają o bezpieczeństwo uczniów przebywających w bibliotece i MCI, 
5) zasady zatrudniania bibliotekarzy określają odrębne przepisy. 

6. Biblioteka gromadzi następujące dokumenty:   
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1) wydawnictwa informacyjne, 
2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego, 
3) literaturę naukową i popularnonaukową, 
4) wybrane pozycje z literatury pięknej nie będące lekturami, 
5) niektóre dokumenty audiowizualne, 
6) prasę dla uczniów i nauczycieli. 

7. Biblioteka  udostępnia  zbiory  5  dni  w  tygodniu  w  czasie  trwania  zajęć  dydaktycznych 
zgodnie z organizacją roku szkolnego. 

8. Zadania  i obowiązki nauczyciela‐bibliotekarza: 
1) praca pedagogiczna: 

a) udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki, 
b) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa, 
c) udzielanie porad w doborze lektur, 
d) prowadzenie zajęć bibliotecznych, 
e) udział  w  realizacji  zadań  dydaktyczno‐wychowawczych  szkoły  poprzez 

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

2) praca techniczno‐organizacyjna: 
a) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, 
b) organizacja warsztatu informacyjnego, 
c) ewidencja i opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
d) selekcja zbiorów,  
e) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, 
f) planowanie pracy (roczny plan pracy), 
g) sporządzanie sprawozdań z funkcjonowania biblioteki, 
h) udział w kontroli zbiorów (skontrum), 
i) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, 
j) uzgadnianie stanu majątkowego biblioteki z księgowością. 

 
9. Z biblioteki mogą korzystać: 

1) uczniowie szkoły na podstawie zapisu w dzienniku i ich rodzice (prawni opiekunowie), 
2) słuchacze szkoły dla dorosłych, 
3) nauczyciele, 
4) pozostali pracownicy szkoły. 

10. Szczegółowe  zasady  udostępniania  zbiorów  oraz  informacji  zawiera  regulamin  biblioteki 
szkolnej i MCI zatwierdzony przez dyrektora szkoły. 

11. Czytelnicy  opuszczający  szkołę  zobowiązani  są  do  przedstawienia  w  sekretariacie  szkoły 
zaświadczenia potwierdzającego zwrot dokumentów wypożyczonych w bibliotece. 

12. Najlepsi czytelnicy mogą otrzymać nagrodę książkową na koniec roku szkolnego. 
 

 
 

ZAKRESZADAŃNAUCZYCIELIORAZINNYCHPRACOWNIKÓWSZKOŁY 
 

§ 28 
 

1. Dyrektorszkołyjestdyrektoremwszystkichszkółwchodzącychwskładzespołu. 
2. Wzespoletworzysięstanowiskowicedyrektora. 
3. Stanowiskawicedyrektorówtworzysię wedługodrębnychprzepisów. 
4. Zazgodąorganuprowadzącego  szkołęnawniosekjejdyrektoramożnatworzyćinne 

stanowiskakierownicze,np.wicedyrektorad/sekonomiczno‐administracyjnych. 
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5. Szczegółowyzakreskompetencji  dlaosób,którympowierzonotestanowiska,ustala 
dyrektorszkołyistanowiąoneoddzielnądokumentację. 

6. Zaprzestrzeganieprzepisówbezpieczeństwaihigieny: 
1) podczaszajęćobowiązkowych,nadobowiązkowych  ipozalekcyjnych 

odpowiadaprowadzącyzajęcia, 
2) podczaszajęć    poza  szkołą    oraz  w 

trakciewycieczekorganizowanychprzez szkołęodpowiadakierownikwycieczkiwrazzopieku
nami, 

3) podczasprzerwmiędzylekcjamiodpowiadająnauczycieledyżurujący. 
 
 

§ 29 
 

Nauczyciel,podczaslubwzwiązkuzpełnieniemobowiązków  służbowych,  korzystaz ochrony 
przewidzianych  dlafunkcjonariuszy 
publicznychnazasadachokreślonychw ustawiezdnia6 czerwca1997r.‐KodeksKarny(Dz.U.NR88
,poz.553,zpóźn.zm.). 

 
§ 30 

 
1. Nauczycieleprowadzącyzajęciawdanymoddzialetworzązespół,któregozadaniem 

jestwszczególnościustalaniedladanegooddziałuzestawuprogramównauczaniaz zakresuksz
tałcenia  ogólnegoorazprogramunauczaniazzakresukształcenia  wdanym 
profiluorazzawodachi modyfikowaniegowmiarępotrzeboraz: 
1) korelowanietreściprogramowychprzedmiotów,porozumiewaniesięodnośniewymaga

ńprogramowychiorganizacjikontroliimierzeniaosiągnięćuczniów, 
2) porozumiewanie  sięzzespołemrodzicówwsprawachopiekuńczo–wychowawczych 

iorganizacji  czasu  wolnego  uczniów  orazwspólne 
podejmowaniekonkretnychzamierzeńdlaoptymalnegorozwojuuczniów, 

3) uzgadnianietygodniowego,łącznegoobciążeniauczniapracądomową, 
4) porozumiewanie sięwsprawachdotyczącychpostępów(ichbraku)wnauce ucznia, 
5) porozumiewaniesięwsprawachwychowawczychiustalaniewspólnychmetod działania, 
6) podejmowanieśrodkówzaradczychidziałańnaprawczych, 
7) analizowaniewynikówegzaminówzewnętrznych, 
8) analizowaniewynikówklasyfikowaniaipromowaniawdanymoddziale. 

 
2. Dyrektorszkołymożetworzyćzespoływychowawcze,  zespołyprzedmiotowe  lubinne 

zespołyproblemowo‐zadaniowe. 
Pracązespołukierujeprzewodniczącypowoływanyprzezdyrektoraszkołyna 
wniosekzespołu. 

3. Zespółmaprawodo: 
1) wnioskowaniaiopiniowaniarozwiązańwzakresieplanunauczaniaoddziału 

w3 letnimcyklukształcenia, 
2) sugerowania  skierowańuczniówdoporadnipsychologiczno‐pedagogicznych, 

ustalaniaindywidualnychprogramów, 
3) wnioskowania dowychowawcyklasywsprawieustaleniaocenyzachowania uczniów, 
4) wnioskowania  dodyrektoraszkołyiradypedagogicznejwsprawach 

pedagogicznych,opiekuńczychiprofilaktycznych. 
 

4. Celeizadaniazespołuprzedmiotowegoobejmują: 
1) zorganizowaniewspółpracynauczycielidla    uzgodnieniasposobówrealizacji 

programów  nauczania,  korelowanie    treści  nauczania  przedmiotów  pokrewnych, 
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a takżeuzgadnianiedecyzjiwsprawiewyboruprogramównauczania, 
2) wspólneopracowanieszczegółowychkryteriówocenianiaucznióworazsposób 

badaniawynikównauczania, 
3) organizowaniewewnątrzszkolnegodoskonaleniazawodowegoorazdoradztwa 

metodycznegodlapoczątkującychnauczycieli, 
4) współdziałanie 

worganizowaniupracowniprzedmiotowych,atakżew uzupełnianiuichwyposażenia, 
5) wspólne  opiniowanie  przygotowanych  w  szkole  autorskich, 

innowacyjnychi eksperymentalnychprogramównauczania. 
 
 

§ 31 
 

1. Dyrektorszkołypowierzakażdyoddział(semestr)szczególnej  opiecewychowawczej 
jednemuznauczycieli uczącychwtymoddzialezwanemudalej“wychowawcą” (opiekunem). 

2. Dla  zapewnienia  ciągłości  pracy  wychowawczej  i  jej  skuteczności  pożądane  jest, 
bywychowawcaopiekowałsiędanymoddziałem(semestrem)wciągucałegoetapu 
edukacyjnego. 

3. Formyspełniania  zadańnauczyciela  wychowawcypowinny 
byćdostosowanedowiekuuczniów,ichpotrzeborazwarunkówśrodowiskowychszkoły. 

4. Przedstawicielerodzicówiuczniówmogąwystąpićzwnioskiemdodyrektoraszkoły 
o zmianęwychowawcy.Decyzjadyrektorajestostateczna.Uczniowierozpoczynający 
naukęwdanejszkolesąotoczeniszczególnąopiekąprzezwszystkichnauczycieli,a szczególnie
wychowawcę. 

5. Uczniowiezuszkodzonyminarządamiruchu,słuchuiwzroku 
sąpodszczególnąopiekąpielęgniarkiszkolnej. 

6. Uczniom,którymzpowoduwarunków  rodzinnych  lublosowychpotrzebna  jest 
szczególnaopieka,szkołaudzielastałejlubdoraźnejpomocymaterialnej  wzależności 
odmożliwościfinansowych. 

 
§ 32 

 
1. Zadaniem    wychowawcy      jest    sprawowanie  opieki    wychowawczej  nad    uczniami, 

a wszczególności: 
1) tworzeniewarunkówwspomagającychrozwójucznia,procesjegouczeniasięorazprzygoto

waniadożyciawrodzinieispołeczeństwie, 
2) inspirowanieiwspomaganiedziałańzespołowychuczniów, 
4) podejmowaniedziałańumożliwiającychrozwiązywaniekonfliktówwzespoleucznióworaz

pomiędzyuczniamiainnymiczłonkamispołecznościszkolnej. 
 

2. Wychowawcawcelurealizacjizadań,o którychmowawust.1: 
1) otaczaindywidualnąopiekąkażdegowychowanka, 
2) planujeiorganizujewspólniezuczniamiiichrodzicami: 

a) różneformyżyciazespołowego,rozwijającejednostki  i  integrujące 
zespółuczniowski, 

b) ustalatreściiformy zajęć tematycznych wramach godzin z wychowawcą. 
 

3. Wychowawcawspółdziałaznauczycielamiuczącymiwjegoklasie,uzgadniającznimii koordyn
ując  działania  wychowawcze    wobec  ogółu  uczniów,  a  także  wobec  tych, 
którympotrzebnajestindywidualna  opieka(dotyczytozarównouczniówszczególnie 
uzdolnionychizróżnymitrudnościamiiniepowodzeniami). 

4. Wychowawcautrzymujekontaktzrodzicamiuczniówwcelu: 
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1) poznaniaiustaleniapotrzebopiekuńczo‐wychowawczych ich dzieci, 
2) współdziałaniazrodzicami,  tzn.  okazywania    im  pomocyw  ichdziałaniach 

wychowawczych wobecdzieciiotrzymaniaodnichpomocywswoich działaniach, 
3) włączaniaichwsprawyżyciaklasyiszkoły, 
4) przekazywania rodzicominformacjiopostępachitrudnościach ucznia w nauce. 

 
5. Współpracuje  zpedagogiemszkolnym,awraziepotrzebyzespecjalistaminajbliższej  poradni 

wychowawczej,  świadczącymikwalifikowanąpomoc  psychologicznąi pedagogicznąw 
rozpoznawaniupotrzebitrudności,także 
zdrowotnychorazzainteresowańiszczególnychuzdolnieńuczniów. 

6. Częstotliwośćkontaktówwychowawcyzrodzicamiokreślająnastępującezasady: 
1) minimalną  częstotliwość  kontaktów  wychowawcy  iinnych  nauczycieli  z  rodzicami  

uczniów  określa  liczba  zebrań  organizowanych  przez  szkołę, 
dotyczącychogółuuczniów, 

2) wmiarępotrzebywychowawcarozszerzakontaktyindywidualnezrodzicami 
poszczególnychuczniów. 

 
7. Wychowawca  powinienkorzystaćwswojejpracyzpomocy  merytorycznej 

i metodycznejzestronywłaściwychplacówek,instytucjioświatowychinaukowych. 
8. Wychowawca  prowadzidokumentacjępotwierdzającąindywidualnekontakty 

z rodzicamiucznia. 
9. Wychowawcaklasynapoczątkurokuszkolnegoinformujeucznióworazichrodziców(prawnyc

h  opiekunów)  owarunkachisposobieorazkryteriachocenianiazachowania, 
warunkachitrybieuzyskaniawyższejniżprzewidywana  roczna    ocena 
zachowaniaorazoskutkachustaleniauczniowinagannejrocznejocenyklasyfikacyjnej. 

 
§ 33 

 
1. Nauczycielprowadzipracędydaktyczno‐wychowawczą  iopiekuńcząorazjest 

odpowiedzialny  zajakośćiwynikitejpracy,atakżebezpieczeństwouczniów 
powierzonychjegoopiece. 

2. Nauczycielmaobowiązek  posiadaniaaktualnegorozkładumateriałuzprowadzonych 
zajęćedukacyjnych.  Rozkładmateriałupowiniendostarczyćdodyrektora 
szkołydo końcawrześnia. 

3. Nauczycieljestzobowiązanydorealizacjizajęćiczynności,októrychmowawart.42  ust.2 
pkt2lit.aib ustawyKartyNauczyciela. 

4. Zakreszadańnauczycieliobejmujedziałaniazwiązanez: 
1) odpowiedzialnościązażycie,zdrowieibezpieczeństwouczniów, 
2) prawidłowymprzebiegiemprocesudydaktycznego, 
3) dbałością  o  powierzone  jego  opiece  pomoce  dydaktyczno‐wychowawczei 

sprzętszkolny, 
4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, 
5) bezstronnością  i  obiektywizmemw  ocenieuczniów  oraz  sprawiedliwym 

traktowaniemwszystkichuczniów, 
6) udzieleniempomocywprzezwyciężaniuniepowodzeńszkolnych,woparciu 

o rozpoznaniepotrzebuczniów, 
7) doskonaleniemumiejętnościdydaktycznychi  podnoszeniempoziomu  wiedzy 

merytorycznej. 
 
  § 34 
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1. Szkołazatrudniapedagogaszkolnego. 
2. Zazgodąorganuprowadzącegoszkołamożezatrudnićpsychologaszkolnego. 

 
 
§ 35 

 
1. Wszkolezatrudniasięnauczycieliorazpracownikówekonomicznych,inżynieryjno‐techniczny

ch,administracyjnychipracownikówobsługi. 
2. Zasady  zatrudnienianauczycielii  innych  pracowników,októrych  mowa  w  ust.  1, 

określająodrębneprzepisy. 
3. Zakresyobowiązkówdlapracowników,o 

którychmowawust.1,ustaladyrektorszkołyistanowiąoneodrębnądokumentację. 
 
ZASADYREKRUTACJIUCZNIÓW(SŁUCHACZY) 

   
§36. 

 
1. Organ 

prowadzącynawniosekdyrektoraszkołyprzyznajelimitoddziałów(semestrów)pierwszychna
danyrokszkolny. 

2. Podstawązakwalifikowania  kandydatówdonaukiwszkołachmłodzieżowych  jest 
świadectwoukończeniagimnazjumizaświadczenie  oszczegółowych  wynikach 
egzaminugimnazjalnego. 

3. Dyrektorszkołypowołujeszkolnąkomisjęrekrutacyjnąiokreślajejzadania. 
4. Szkolnakomisjarekrutacyjna  opracowujeszczegółowe  kryterianaboruuczniów 

(słuchaczy)nadanyrokszkolny,któresązaakceptowane  przezdyrektoraszkoły. 
Kryteriamusząuwzględniać  wytycznekuratoraoświatyoraztrzyzajęciaedukacyjne 
wybraneprzezszkołędoprzeliczaniapunktowego. 

5. Kryterianaborupodawanesądopublicznejwiadomościnastronieinternetowejszkołyorazinfo
rmatorzeoszkoleprzesyłanymdogimnazjów. 

6. Komisja,  októrejmowawust.3,ustalalistęosóbprzyjętychdoszkółisporządza 
protokółzpostępowaniakwalifikacyjnego. 

7. Dyrektorszkołyrozpatrujeodwołaniaod  wynikówrekrutacjiw  ciągutrzechdni  od 
datywywieszenialistyosóbprzyjętych. 

 
§ 37 

 
1. Podstawązakwalifikowaniakandydatadoszkółdladorosłych 

jest: 
1) do  3‐letnich  szkół  ponadgimnazjalnych  świadectwo  ukończenia  gimnazjum 

lubświadectwoukończenia8klasyszkołypodstawowej, 
2) do  szkoły  policealnej  świadectwo  dojrzałości  lub  ukończenia  szkoły 

ponadgimnazjalnej. 
§ 38 

 
1. Doszkółdladorosłychdokonujesięnaborunapodstawie świadectw,októrychmowa w §37. 
2. Wprzypadkuwiększejliczbykandydatówodprzygotowanychmiejscszkolnakomisjarekrutac

yjnaprzeprowadzarozmowykwalifikacyjne. 
3. Listęosóbprzyjętychdoszkółdladorosłychustalakomisja,októrejmowaw§36ust.3. 
4. Odwołaniaodwynikówrekrutacjiokreśla§36ust.7 

 



Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie 

 

20 
 

§ 39 
 

Podstawąprzyjęcianasemestrprogramowo  wyższywszkołachdladorosłychjestarkusz  ocen 
z poprzedniej szkoły  lub świadectwa z klas szkoły ponadgimnazjalnej, do której uczęszczał 
słuchacz. 

 
§ 40 

 
1. Jeżeliwsemestrze,doktóregoprzechodzi  słuchacz,nauczasię,jakoprzedmiot 

obowiązkowy,językaobcegoinnegoniżten,któregouczyłsięwpoprzedniejszkole,  a rozkład 
konsultacji  uniemożliwi  mu  uczęszczanie  na  zajęcia  innego  semestru 
równoległegosłuchaczmoże: 
1) uczyćsiędanegojęzykawyrównującwewłasnymzakresiebrakiprogramowe 

dokońcadanegosemestru, 
2) kontynuowaćwewłasnymzakresienaukęjęzykaobcego,któregouczyłsięwpoprzedniejsz

kole. 
 

2. Słuchacz,uktóregonapodstawie  świadectwa  lubindeksudyrektorszkołystwierdzi 
różniceprogramowe  dowolnychzajęćedukacyjnych,  obowiązanyjestzdaćegzamin 
klasyfikacyjnyzróżnicprogramowychtychzajęću nauczycielaprzedmiotu. 

 

 
 

PRAWAI OBOWIĄZKIUCZNIÓW(SŁUCHACZY) 
 

§ 41 
 

1. PrawauczniawynikajązKonwencjioPrawachDzieckaiKonstytucjiRzeczypospolitejPolskiej. 
2. Uczeńmaprawodo: 

1) właściwieorganizowanegoprocesukształcenia,zgodniez    zasadamihigieny 
pracyumysłowej, 

2) opiekiwychowawczejizapewnienia  bezpiecznychwarunkówpobytuwszkole, 
ochronęprzedwszelkimiformamiprzemocyfizycznejbądź 
psychicznejorazochronęiposzanowaniejegogodności, 

3) korzystaniazpomocystypendialnej bądźdoraźnej,zgodniezodrębnymi przepisami, 
4) życzliwego,podmiotowegotraktowaniawprocesiedydaktyczno ‐ wychowawczym, 
5) swobodywyrażaniamyśliiprzekonań,  wszczególnościdotyczących  życia 

szkoły,a takżeświatopoglądowychireligijnych,jeślinienaruszatymdobra innychosób, 
6) jawnejiumotywowanejocenyorazinformacjiowymaganiachedukacyjnych, 
7) dostosowania wymagań  edukacyjnych do  indywidualnych potrzebpsychofizycznych 

iedukacyjnych, 
8) rozwijaniazainteresowań,zdolnościitalentów, 
9) sprawiedliwej,  obiektywnejijawnejocenyorazustalonychsposobówkontroli 

postępówwnauce, 
10) pomocywprzypadkutrudnościwnauce, 
11) korzystaniazporadnictwapsychologiczno‐pedagogicznegoizawodowego, 
12) korzystaniaz  pomieszczeń  szkolnych,  sprzętu,  środków  dydaktycznych, 

księgozbiorubibliotekipodczaszajęćpozalekcyjnych, 
13) wpływanianażycieszkołyprzezdziałalnośćsamorządowąorazzrzeszaniasięw organizacj

achdziałającychwszkole, 
14) powtórzeniadanej  klasy  tylko  raz  w  cyklu    edukacyjnym,a  za  zgodą    rady 

pedagogicznejdrugiraz,pod  warunkiemnieotrzymaniaocenyniedostatecznej 
napierwszysemestr,wroku,wktórymdrugirazpowtarzaklasę. 
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15) złożeniaskargidodyrektoraszkoły,jeżelijegozdaniem,naruszanesąprawa 
uczniazawartewstatucieszkoły. 

 
3. Dyrektorszkołyma    obowiązekw  ciągu    14    dni  zbadaćzasadnośćzłożonejskargii podjąć 

stosownedecyzje,  oczympowiadamiazainteresowanego.Oddecyzjidyrektora 
uczeńmożeodwołaćsiędoorganuprowadzącego,któregodecyzjajestostateczna. 

4. Uczeńmaobowiązek: 
1) systematycznieiaktywnieuczestniczyćwzajęciachlekcyjnychiżyciuszkoły, 
2) zwolnićsięzzajęćedukacyjnychuwychowawcyklasy,którywsekretariacieszkoływobecno

ściuczniadokonujewpisuwksiędzezwolnieńucznia, 
3)  przestrzegać 

zasadkulturywspółżyciawodniesieniudokolegów,nauczycielii innychpracownikówszkoł
y, 

4) przebywaćnaterenieszkołypodczaszajęćlekcyjnych, 
5) byćodpowiedzialnymza własneżycie,zdrowieihigienęorazrozwój, 
6) dbaćo wspólnedobro,ładiporządekwszkole, 
7) wprzypadkunieuczestniczeniawlekcjireligii, gdy lekcja ta odbywa się na innej godzinie 

niż pierwsza czy ostatnia, przebywaćnaterenieszkoły, 
8) nosićidentyfikatorwmiejscuwidocznym, 
9) dbaćo schludnywyglądistrój, 
10) uczestniczyćwuroczystościachszkolnychwstrojugalowym, 
11) dbaćo dobreimięszkoły, 
12) szanowaćOjczyznęijejsymbolenarodowe. 

 
§ 42. 

 
1. Uczniom zabrania się: 

1) palenia  tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków  i  innych  środkówodurzających 
na  terenie  szkoły  oraz  poza  nią,  na  wycieczkach  oraz  imprezachorganizowanych 
przezszkołę, 

2) noszenia kolczyków w różnych częściach ciała na lekcjach wychowaniafizycznego, 
3) zachowań niekulturalnych i agresywnych w szkole i poza nią, 
4) używania wulgarnego słownictwa w szkole i poza nią, 
5) korzystania  podczas  zajęć  lekcyjnych  z  urządzeń  telekomunikacyjnych  i 

innychurządzeń zakłócających prawidłowy przebieg lekcji, 
6) propagowania  idei odwołujących  się w  swoich programach do  totalitarnych metod 

i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych,których program lub 
działalność dopuszcza nienawiść rasową, religijnąi narodowościową. 

7) noszenia symbolizwiązanych z ideologiami wymienionymi w pkt. 6, 
8) noszenia w budynku szkolnym czapek. 

 
 
 
WYRÓŻNIENIA.NAGRODY.KARY. 

 
§ 43 

 
1. Zawzorowąiprzykładnąpostawęuczeńmożeotrzymać: 

1) pochwałędyrektoraszkoływobecuczniówszkoły, 
2) listpochwalnywychowawcyklasylubdyrektoraszkołydorodziców, 
3) dyplomuznania. 

2. Zaosiągnięciawkonkursach,olimpiadachiinnychzawodachuczeńmożeotrzymaćnagrodęrze
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czową. 

3. Zabardzodobrewynikiwnauce(średniaconajmniej  4,75)iconajmniej 
bardzodobrezachowanienakoniecrokuszkolnegouczeńmożeotrzymaćnagrodęrzeczową. 

4. Absolwenciszkołyześredniąpowyżej4,75,leczbezocenniższychoddobrejz wzorową 
ocenązachowaniem,mogąotrzymaćnagrodęfinansową. 

5. Ilośćiwysokośćnagród,októrychmowawust.4,  określakażdegorokudyrektorszkoły 
wporozumieniuzradąpedagogicznąiradąrodziców. 

 
§ 44 

 
1. Zanieprzestrzeganieobowiązkówuczniazawartychw§41ust.4uczeńmożebyćukarany: 

1) ustnym lubpisemnympowiadomieniem rodziców ojego zachowaniu, 
2) upomnieniemwychowawcyklasyzpisemnympowiadomieniemrodziców, 
3) upomnieniemdyrektoraszkołyzpisemnympowiadomieniemrodziców, 
4) naganądyrektoraszkołyzpisemnympowiadomieniemrodziców, 
5) przeniesieniem dorównoległejklasywswojejszkole,oileistniejetaka możliwość, 
6) skreśleniemzlistyuczniów. 

 
2. Zadwukrotne  stwierdzenie  brakuidentyfikatorapodczaskontroliregulaminowej 

wszczynasiępostępowanie  zgodnez§44pkt1ust.1–4.Uczeńukaranyzabrak 
identyfikatoranaganądyrektoraszkołyzpisemnympowiadomieniem  rodzicównie 
możeotrzymaćocenyzachowaniawyższejniżpoprawna. 
 

3. Dyrektorszkołydecyzjąadministracyjnąwyrażonąnapiśmienapodstawieuchwałyradypedag
ogicznejmożeusunąćuczniazeszkołyza: 
1) Negatywne  oddziaływanie  na  społeczność  uczniowską,  udział 

w zorganizowanychgrupachprzestępczych,kradzieżachirozbojach,chuligańskie 
zachowaniewszkolei pozaszkołą, 

2) niestosowaniesiędozakazówzawartychw§42ust.1, 
3) nagminnełamanieobowiązkówucznia,zawartychw§41ust.4,mimo 

uprzednioprowadzonychrozmówdyscyplinujących, 
udzielonychupomnieńi przyjętychoducznialubrodzicapisemnychzobowiązańpoprawy
, 

4) skazanieuczniaprawomocnymwyrokiemsądu, 
5) naruszenienietykalnościcielesnejigodnościosobistejwzględemnauczycieli,uczniów,pra

cownikówszkoły,innychosóbprzebywającychnaterenieszkoły, 
6) znęcaniesięfizycznei psychicznenadmłodszymiuczniamiw ramachtzw.„fali”, 
7) groźbykaralnewzględem,nauczycieli,uczniów,pracowników  szkoły,innych 

osóbprzebywającychnaterenieszkoły, 
8) posiadanie,przechowywanie 

lubrozprowadzanienarkotykówlubalkoholuw szkoleipozanią, 
9) prostytuowaniesięlubczerpaniekorzyścizprostytucji, 
10) kradzieżlubsfałszowanieszkolnejdokumentacji. 

 
4. Skreśleniezlisty 

uczniówodbywasięwedługnastępującejproceduryzgodnejz KodeksemPostępowaniaAdmi
nistracyjnegoorazzgodnejzuchwałąSąduNajwyższego (IIICZP84/92): 
1) zwołanienadzwyczajnegoposiedzeniaradypedagogicznejw  celu 

przedyskutowaniamożliwościusunięciauczniazeszkoły, 

2) uczeńmaprawo,abynazwołanymposiedzeniu  radypedagogicznej 
reprezentowałgowskazanyprzezniegospośródnauczycieliszkołyrzecznik, 
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3) podjęcieuchwaływsprawieskreślenia  uczniazlistyuczniów.Uchwała  musi 
zawierać:podstawęprawną,treść,uzasadnienie,wynikgłosowania, 

4) przekazanietreściuchwałysamorządowiuczniowskiemu  w  celusformułowania 
pisemnejopiniiwtejsprawie,któraniejestwiążącadla 
dyrektora,leczniezbędnadoprowadzeniadalszejprocedury, 

5) skreślenieprzezdyrektorauczniazlistyuczniów, 

6) decyzjaoskreśleniuzlistyuczniówzostajedostarczonauczniowi,jeślijest  pełnoletni 
lubjegorodzicomwprzypadkuniepełnoletnościucznia, 

7) decyzjamusizawierać:oznaczenie  organuwydającegodecyzję,datęwydania, 
oznaczeniestronlubstrony,podstawęprawną,rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i 
prawne,  pouczenie  o  możliwości  wniesienia  odwołania,  podpis 
i stanowiskosłużbowe, 

8) uczeńlubjegorodzicezostająpoinformowani  oprawiedowgląduw  dokumentację 
sprawyorazoprawiedowniesieniaodwołaniaoddecyzji dyrektorawciągu14dni, 

9) decyzjęmożnawykonaćpoupływieczasuprzewidzianegonaodwołanie, 

10) wprzypadkuwniesieniaodwołaniawstrzymaćwykonaniedecyzjido 
czasurozpatrzeniaodwołaniaprzezinstancjęodwoławczą, 

11) decyzjapodjętaporozpatrzeniu  sprawyprzezorgan  nadzorującyjest  ostateczna, 
a zainteresowanymożejązaskarżyćdoNaczelnegoSąduAdministracyjnego. 

WEWNĄTRZSZKOLNYSYSTEMOCENIANIA 

RozdziałI 
Szkoładlamłodzieży 

 
§ 45 

 
1. Ocenianiewewnątrzszkolneosiągnięćedukacyjnychpolega  narozpoznaniu 

przeznauczycielipoziomuipostępówwopanowaniuprzez  uczniawiadomości 
i umiejętnościwstosunku  do  wymagańedukacyjnych  wynikającychz  programów 
nauczaniaorazformułowaniuoceny. 
 

2. Ocenianiewewnątrzszkolnemanacelu: 
1) poinformowanieuczniaopoziomie  jegoosiągnięć  edukacyjnychipostępach 

wtymzakresie, 
2) pomocuczniowiwsamodzielnymplanowaniuswojegorozwoju, 
3) motywowanieuczniadodalszejpracy, 
4) dostarczenierodzicom(prawnymopiekunom)  i 

nauczycielominformacjio postępach,trudnościachispecjalnychuzdolnieniachucznia, 
5) umożliwienienauczycielomdoskonaleniaorganizacjiimetodpracy 

dydaktyczno‐wychowawczej. 
 

3. Ocenianiewewnątrzszkolneobejmuje: 
1) Formułowanieprzeznauczycieliwymagań  edukacyjnychniezbędnychdo uzyskania 

poszczególnychśródrocznychi  rocznych(semestralnych)ocen 
klasyfikacyjnychz obowiązkowychidodatkowychzajęćedukacyjnych,  wynikających  z 
realizowanego  programunauczaniai  dostosowań  określonych  na  podstawie  opinii 
poradni psychologiczno‐pedagogicznejdo  indywidualnych potrzeb psychofizycznych 
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe lub specyficzne 
trudności w uczeniu, się uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom. 
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2)  ustalaniekryteriówocenianiazachowania, 
3) ocenianie  bieżącei 

ustalanieśródrocznychocenklasyfikacyjnychz obowiązkowychidodatkowychzajęćedu
kacyjnych  oraz  śródrocznejocenyklasyfikacyjnej  zachowania,  wedługskali  i  w 
formachprzyjętych w szkole, 

4) przeprowadzanieegzaminówklasyfikacyjnych, 
5) ustalanierocznych  (semestralnych)ocenklasyfikacyjnychz 

obowiązkowychidodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, 

6) ustalaniewarunkówitrybuuzyskaniawyższychniżprzewidywanerocznych 
(semestralnych)  ocenklasyfikacyjnych  zobowiązkowych  idodatkowychzajęć 
edukacyjnychorazrocznejocenyklasyfikacyjnejzachowania, 

7) ustalaniewarunkówisposobuprzekazywaniarodzicom(prawnymopiekunom)informacj
io postępachitrudnościachuczniawnauce. 

8) przedmiotemocenyjest: 
a) zakresopanowaniawiadomości, 
b) rozumieniemateriałunaukowego, 
c) umiejętnośćstosowaniawiedzy, 
d) kulturaprzekazywaniawiadomości, 
e) zaangażowanie  uczniawproceszdobywaniawiedzy(pracanalekcji, 

samokształcenie,itp.). 
 

§ 46 
 

1. Nauczyciele analizują wyniki  testów gimnazjalnych uczniów klas pierwszych, dokonując 
diagnozy  na  wejściu.  Analiza  ta  służyopracowaniu  przeznauczycielaodpowiednich 
formimetodpracyz uczniem. 

2. Nauczyciele  napoczątkukażdegorokuszkolnegoinformująuczniówirodziców 
(prawnychopiekunów)owymaganiachedukacyjnych,wynikających  zrealizowanego 
przezsiebieprogramunauczaniaorazosposobach  sprawdzania  osiągnięć 
edukacyjnych.Wymaganiaedukacyjnestanowiąodrębnądokumentację: 
1) uczniowiesązapoznaninapierwszejlekcjiorganizacyjnejzdanego  

przedmiotu, 
2) rodzice(prawniopiekunowie)sązapoznaniprzezwychowawcęklasynapier

wszymzebraniu(niepóźniejniżdo30września). 
3. Napoczątkukażdegorokuszkolnegonauczycielejęzykapolskiegozapoznająuczniów 

z uaktualnionymkanonemlektur. 
4. Wklasyfikacjirocznej  dośredniej  ocenzobowiązkowychzajęćedukacyjnychwliczasię 

ocenęzreligiilubetykiorazzdodatkowych  zajęćedukacyjnych,  jeżeliuczeńnatakie 
zajęciauczęszczał. 

 
 
 
 
 
 
 

§ 47 
 

1. Dosposobówsprawdzaniaosiągnięćedukacyjnychnależą: 
1) pracepisemne: 

a) prace  klasowe  ‐zapowiedziane,  przynajmniej  z  tygodniowym  wyprzedzeniem, 
obejmującedziałprogramowylubjegoczęść(niewięcej 
niżjednadziennie,trzywtygodniu), 
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b) kartkówki‐dotrzechtematówlekcyjnychlubdotyczącepracdomowych 
nadanydzień, 

c) testy, 
d) wypracowania,  
e) referaty. 

2) odpowiedziustne, 
3) pracedomowepisemneiustne, 
4) umiejętnościpraktyczne  ‐np.ćwiczenia  terenowe,ćwiczeniamikroskopowe, 

ćwiczenialaboratoryjne,  kreśleniemap,udzielaniepierwszejpomocyiinne 
wynikającezprogramu nauczania, 

5) pracawgrupach, 
6) praceindywidualneigrupowe, 
7) aktywnośćnazajęciach, 
8) udziałwkonkursach,olimpiadachprzedmiotowych, itp. 
9) opracowaniei wykonaniepomocydydaktycznych, 
10) realizacja projektów edukacyjnych 

 
2. Przyustalaniu  oceny  zwychowania  fizycznegonauczycielbierzepod 

uwagęw szczególnościwysiłekwkładanyprzez 
uczniawwywiązywaniesięzobowiązkówwynikających  zespecyfiki 
tychzajęć,awszczególnościfrekwencję  nazajęciach,  aktywność,stosunek  do  przedmiotu, 
sprawnośćfizyczną,wiedzęokulturzefizycznej, aktywność pozalekcyjną. 

3. Sprawdzanieosiągnięćipostępówuczniacechujeobiektywizm,  indywidualizm, 
konsekwencjaorazsystematyczność. 

4. Systematycznośćprzejawiasię  w  tym,    iż  przy  jednej    godzinietygodniowodanego 
przedmiotu  uczeńuzyskujeminimumtrzyocenywsemestrze,  przydwóchgodzinach 
minimumpięćocen,przytrzechiwięcejgodzinachpowyżejpięciuocenwsemestrze. 

5. Przyocenianiuuczniównależyzwracaćuwagęnaichzaangażowanieiwkładwpracę. 
6. Ocenysąjawnezarównodlauczniajakijegorodziców(prawnychopiekunów). 
7. Sprawdzoneiocenionepisemnepracekontrolne 

uczeńijegorodziceotrzymujądo wglądunazasadachokreślonychprzeznauczycieli. 
8. Uczeńinformowanyjesto oceniewmomenciejejwystawiania. 
9. Na 

prośbęucznialubjegorodziców(prawnychopiekunów)nauczycielustalającyocenępowinienj
ąuzasadnić. 

10. Indywidualne  rozmowynauczycielazrodzicamimogąodbywaćsięwciągudniapracy 
podwarunkiem,żeniezakłócatoorganizacjipracynauczyciela  izapewnia 
bezpieczeństwouczniów. 

11. Ocenionąpracęklasowąuczeńotrzymujeniepóźniejniż14dnioddniajejnapisania, 
wprzypadkujęzykapolskiego21dni. 

12. Nauczycieljestzobowiązanydo    oddaniauczniomostatniejprzeprowadzonejpracy 
klasowejniepóźniejniżna10dniprzedzakończeniem  semestrulubrokuszkolnego, 
abyumożliwićewentualnąpoprawęotrzymanejprzezuczniaocenyniedostatecznej. 

13. Nakażdejlekcjisprawdzanejestprzygotowanieuczniówdozajęćlekcyjnych. 
14. Uczeń  ma  prawo  zgłosić  przed  lekcją  nieprzygotowanie  w  liczbie  określonej 

w przedmiotowym systemie oceniania. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych 
prac pisemnych. 

15. Nieprzygotowanie,zwyjątkiemzapowiedzianychpracklasowych,uczeńzgłaszana początkul
ekcji,anauczycielodnotowujeto wdzienniku. 

16. Nie  ocenia  się  ucznia  negatywnie  w  dniu  powrotu  do  szkoły  po  dłuższej 
usprawiedliwionej  nieobecności.  Ocenę  pozytywną  nauczyciel  wpisuje  na  życzenie 
ucznia. 
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§ 48 
 

1. W uzasadnionych przypadkach na prośbę ucznia,  rodziców,  (prawnych opiekunów), na 
podstawie 
załączonegozwolnienialekarskiego,uczeńmożebyćzwolnionynaczasokreślonyz zajęćzwyc
howaniafizycznego,informatykilubtechnologiiinformacyjnej. 

2. Decyzjęozwolnieniupodejmuje  dyrektorszkołynapodstawie  opiniioograniczonych 
możliwościachuczestniczeniawtychzajęciach,wydanejprzezlekarza. 

3. Wprzypadkuzwolnieniauczniazzajęćwychowania  fizycznego,informatyki 
lub technologiiinformacyjnejwdokumentacji  przebiegunauczaniazamiastoceny 
klasyfikacyjnejwpisujesię„zwolniony/a”. 

4. Nauczycieljestzobowiązany  dozwolnieniazzajęćedukacyjnychucznia,któryzostał 
wezwanynakomisjęprzezWKU.Nieobecność  uczniawszkolezpowodustawieniasię 
przedkomisjąWKUniewpływanajegofrekwencję. 

 
§ 49 

 
1. Nauczycieljestzobowiązany,napodstawieopiniiporadnipsychologiczno‐ 

pedagogicznej,poradnispecjalistycznej,dostosowaćwymagania 
edukacyjnedoindywidualnychpotrzebpsychofizycznychiedukacyjnychucznia,u 
któregostwierdzonozaburzeniaiodchyleniarozwojowelubspecyficznetrudnościw 
uczeniusię,uniemożliwiającesprostanietymwymaganiom. 

2. Dostosowaniewymagańedukacyjnychdoindywidualnychpotrzebpsychofizycznychi eduk
acyjnychucznia,u  któregostwierdzonospecyficznetrudnościwuczeniusię, 
uniemożliwiającesprostanietymwymaganiom,następujetakżenapodstawieopinii 
niepublicznejporadnipsychologiczno‐pedagogicznej,wtymniepublicznejporadni 
specjalistycznej. 

3. Wprzypadkuuczniaposiadającegoorzeczenieopotrzebiekształceniaspecjalnegoalbo 
indywidualnegonauczania,dostosowaniewymagańedukacyjnychdoindywidualnych 
potrzebpsychofizycznychiedukacyjnychuczniamożenastąpićna  podstawietego 
orzeczenia. 

4. Dyrektorszkoły,nawniosekrodziców(prawnychopiekunów)oraznapodstawieopinii 
publicznejporadnipsychologiczno‐pedagogicznej,wtympublicznejporadni 
specjalistycznej,alboniepublicznejporadnipsychologiczno‐pedagogicznej,wtym 
niepublicznejporadnispecjalistycznejzwalniauczniazwadąsłuchulubzgłęboką 
dysleksjąrozwojowąznaukidrugiegojęzykaobcego,zzastrzeżeniemust.5.Zwolnienie 
możedotyczyćczęścilubcałegookresukształceniawdanymtypieszkoły. 

5. Wprzypadkuuczniaposiadającegoorzeczenieopotrzebiekształceniaspecjalnegoalbo 
indywidualnegonauczaniazwolnienieznaukidrugiegojęzykaobcegomożenastąpićnapods
tawietegoorzeczenia. 

6. Wprzypadkuzwolnieniauczniaznaukidrugiegojęzykaobcego,wdokumentacji 
przebiegunauczaniazamiastocenyklasyfikacyjnejwpisujesię„zwolniony/a”. 

 
 
 

§ 50 
 

1. Klasyfikowanie  śródroczne  odbywa  się  w  grudniu  każdego  roku,  w  ostatnim  dniu 
poprzedzającym przerwę świąteczną. 

2. Klasyfikowanieśródrocznepoleganaokresowympodsumowaniuosiągnięć 
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edukacyjnychuczniazzajęćedukacyjnych, 
określonychwszkolnymplanienauczaniai ustaleniuocenklasyfikacyjnych 
wedługskalipodanejw§51orazocenzachowania wedługskalipodanejw§ 52. 

3. Klasyfikowaniekońcoworocznepoleganapodsumowaniuosiągnięćedukacyjnych 
uczniawdanymrokuszkolnymzzajęćedukacyjnych,określonychwszkolnymplanie 
nauczaniaiustaleniuocenklasyfikacyjnych. 

4. Na miesiącprzed klasyfikacją (semestralną i końcoworoczną) nauczyciele są zobowiązani 
wystawićproponowaneoceny z przedmiotu, a wychowawca z zachowania. Wychowawcy 
klas  na  piśmie  informują  rodziców(prawnychopiekunów)uczniao przewidywanych 
dlaniego ocenachklasyfikacyjnych. 

5. Uczeńniemożeotrzymaćocenysemestralnejlubkońcoworocznejniedostatecznej,jeślinami
esiącprzedzakończeniemIsemestrulubrokuszkolnegoniebyłaonaoceną  proponowaną 
przeznauczyciela. 

6. Dopuszczasięobniżenieprzeznauczycielaproponowanej 
ocenysemestralnejlub końcoworocznej, 
jeśliuczeńdoczasuostatecznejklasyfikacjiotrzymaocenynie 
pozwalającenaotrzymanieocenywcześniejproponowanej,zwyjątkiempkt5. 

7. Wpropozycjachocensemestralnychikońcoworocznych  dopuszczasięnastępujące 
zapisy:1,1/2,2,2+,2/3,3,3+,3/4,4,4+,4/5,5,5+,5/6,6. 

8. Ustalonaprzeznauczycielaniedostateczna  ocenaklasyfikacyjnakońcoworoczna  może 
byćzmienionatylkowwynikuegzaminupoprawkowego.  Nieprzeprowadzasię 
egzaminupoprawkowegopoklasyfikacjisemestralnej. 

9. Ocenyklasyfikacyjneustalająnauczycieleprowadzącyposzczególne  zajęcia  edukacyjne, 
aocenęzachowania‐wychowawcaklasy. 

10. Ocenyklasyfikacyjnesemestralnei  końcoworocznenie  mogąbyć 
ustalonejakośredniaarytmetycznaocencząstkowych. 

 
§ 51 

 
1. Ocenykońcoworoczneustalasięwstopniachwedługnastępującejskali: 

 

 

2. Ocenybieżąceiklasyfikacje  śródroczne  ustalasięwgtejsamejskali,przyczymoceny 
dostateczny,dobryibardzodobrymogąbyćzplusem. 

3. Praceklasowekończącedziałprogramowyzapowiedzianesąconajmniejnatydzieńwcześniej,
a nauczycieldokonujestosownywpiswdzienniku. 

4. Jednegodniamożeodbyćsięjednapracaklasowa,atygodniowomaksymalnie trzy. 
5. Uczeńmaprawodonapisaniapracyklasowejpoprawkowej,jeśliotrzymazniejocenęniedostat

eczną. 
Terminnapisaniapracyklasowejpoprawkowejuczeńustalaz nauczycielemwdniuuzyskaniai
nformacjiootrzymanejocenieniedostatecznej i dokonujepoprawywciągu7dni. 

6. Uczeńnieobecny–usprawiedliwionynapracyklasowejjestzobowiązanynapisaćją 
wterminieustalonymznauczycielem  przedmiotu,niepóźniejniżwciągu7dniod przyjścia 
doszkoły.Niewywiązaniesięuczniazustalonegoterminujestrównoznaczne  z  oceną 
niedostateczną.Tak uzyskana ocena niedostateczna  podlega poprawie w trybie§51pkt.6. 

7. Nieobecnośćnieusprawiedliwiona  napracyklasowejwiążesięzotrzymaniemoceny 

1) celujący 6
2) bardzodobry 5 
3) dobry 4 
4) dostateczny 3 
5) dopuszczający 2 
6) niedostateczny 1 
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niedostatecznej. Takuzyskanaocenaniedostatecznapodlegapoprawiewtrybie§51 pkt.6. 
8. Wprzypadkunieobecności  nauczycielawdniupracyklasowejnowyterminnależy 

ponownieuzgodnićzklasą. 
9. Punkty6,7,8 §51dotycząrównieżsprawdzianówzwychowaniafizycznego. 
10. Niepiszesię sprawdzianupoprawkowegodo„poprawkowego”. 
11. O  sposobiepoprawianiainnychocen  cząstkowychniż  za  prace  pisemne    decyduje 

nauczycielprzedmiotu. 
12. Sprawdzian(„kartkówka”)zostatnichtrzech  lekcjimożeodbywaćsiębez  wcześniejszej 

zapowiedzi. 
13. Zasadyisposóbpomocyuczniommającymkłopotywnauceustalawychowawcaklasy 

w porozumieniuzuczniemijegorodzicami. 
14. Ogólnekryterianaposzczególneoceny: 

1) Stopieńcelujący‐6‐otrzymujeuczeńwykorzystujący  wiadomoścido rozwiązywania 
problemówwsytuacjachdlaniegonowych.Umiejętnie 
formułujeproblemy,dokonujeanalizyi    syntezynowychzjawisk,formułuje 
zadanianaprzyszłość,jestlaureatemlubfinalistąolimpiadprzedmiotowych. 

2) Stopień  bardzodobry‐5‐otrzymuje  uczeń,któryradzisobieztreściami  złożonymi 
i nietypowymi.  Potrafi  zastosować  wiedzę  i  umiejętności  wrozwiązywaniu 
problemów  oznacznym  stopniu  trudności.  Wyróżnia  się 
aktywnościąwczasiezajęćlekcyjnych. 

3) Stopieńdobry‐4‐otrzymuje  uczeń,którystosujewiadomości  wsytuacjach  typowych, 
którepoznałwcześniej.  Sytuacja,wktórejuczeńwykorzystuje  poznaneumiejętności 
musibyćzbliżonadowarunków,wjakichuczeń  rozwiązywał  problem 
wczasiezajęćszkolnych. 

4) Stopieńdostateczny‐  3‐  otrzymuje  uczeń,  który  odtwarzapoznane  wiadomości 
w różnych  formach,układach  i  zakresach.  Uczeńporządkuje 
wiedzę,klasyfikujei charakteryzujeposzczególneelementy,atakżedokonuje 
ocenyzjawisk. 

5) Stopieńdopuszczający‐2‐otrzymujeuczeń,którywykazujeznajomość  treści 
najłatwiejszych,najczęściejstosowanych,a  które  są  najbardziejpraktyczne. 
Stosujeiodtwarza  poznanewiadomości  niezbędnedodalszego  kształcenia 
się.Rozwiązujezadaniateoretyczne ipraktycznetypoweo niewielkimstopniutrudności. 

6) Stopień  niedostateczny‐1‐otrzymuje  uczeń,którynieposiadaumiejętności 
określonychprogramemnauczaniawdanejklasie,abrakiwwiadomościachi umiejętnośc
iachuniemożliwiajądalszezdobywaniewiedzyztegoprzedmiotu  orazniejestw 
stanierozwiązać(wykonać)zadańoniewielkim(elementarnym) stopniutrudności. 

 
15. Oceniając  poziomwiedzlub  umiejętnościuczniów,nauczycielkorzysta  z procentowego 

przelicznikaodnoszącego  się do wymagań edukacyjnych na poszczególneoceny: 
1) 0–35%‐niedostateczny(1) 
2) 36–49%‐ dopuszczający(2) 
3) 50–64%‐ dostateczny(3) 
4) 65–70%‐ dostateczny+ (3+) 
5) 71–80%‐ dobry(4) 
6) 81–85%‐ dobry+ (4+) 
7) 86–92%‐ bardzodobry(5) 
8) 93–98%‐ bardzodobry+ (5+) 
9) 99–100%‐ celujący(6) 

 
16. Zapisocenywdzienniku  lekcyjnym opróczznakucyfrowego powinienzawierać  informację, 

zacozostałaonawystawiona. 
17. Oceny  z  prac  pisemnych  i  prac  klasowych,  wymagających    znajomości  większego 
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zakresuwiedzyiumiejętnościwpisanesądodziennikakoloremczerwonym. 
18. Ocenę  klasyfikacyjną  z  praktyk  zawodowych  ustala  opiekun  (kierownik)  praktyk 

w porozumieniuzosobamiprowadzącymipraktykizawodowe. 
 

§ 52 
   

1. Wychowawca  klasynapoczątkukażdegorokuszkolnegoinformujeuczniów  na  pierwszej 
godzinie z wychowawcą, a rodziców(prawnych opiekunów)na pierwszym zebraniu o: 
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 
2) warunkach  i 

trybieuzyskaniawyższejniżprzewidywanarocznejocenyklasyfikacyjnejzachowania, 
3) konsekwencjach ustalenia nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

2. Ocenazachowaniapowinnauwzględniaćwszczególności: 
1) wywiązywaniesięzobowiązkówucznia, 
2) postępowaniezgodnezdobremspołecznościszkolnej, 
3) dbałośćo honoritradycjeszkoły, 
4) dbałośćo pięknomowyojczystej, 
5) dbałośćo bezpieczeństwoizdrowiewłasneorazinnychosób, 
6) godne,kulturalnezachowaniesięwszkoleipozanią, 
7) okazywanieszacunkuinnymosobom. 

 
3. Ocenęzachowaniaśródrocznąikońcoworocznąustalasięwgskali: 

1)  wzorowe, 
2)  bardzodobre, 
3)  dobre, 
4)  poprawne, 
5)  nieodpowiednie, 
6)  naganne. 

 
4. Szczegółowekryteriaocenzachowania: 

1) Ocenęwzorowąotrzymujeuczeń,któryspełniawarunkiwymienionewust.2  pkt.  Od 
1‐7istanowi  wzór  do  naśladowania.Niemaani  jednejgodziny 
nieusprawiedliwionej.Prezentuje wysoką kulturę osobistą. Postawa wobec kolegów 
iinnych  niebudzi  zastrzeżeń.Jestżyczliwy,sympatyczny,  tolerancyjny.Reprezentuje 
szkołęnazewnątrz(konkursy,olimpiady,itp.).Niespóźnia  siędo  szkoły.    Nie  ulega 
nałogom(palenietytoniu,piciealkoholu,używanienarkotykówiśrodkówodurzających). 

2) Ocenębardzodobrąotrzymujeuczeń,któryspełniawiększośćwarunkówwymienionychw
ust.2pkt.od1‐7.Postępujezgodniezestatutemszkoły.Ma  2‐3  godziny 
nieusprawiedliwione.Prezentuje    wysoką  kulturę  osobistą.Jest 
pracowity,systematyczny,  życzliwy,koleżeński.Bierzeudziałwzajęciach 
pozalekcyjnych,  jestaktywnynaterenieszkołyinaforumklasy(organizuje 
wycieczki,dyskoteki,itp.).Posiada1‐2spóźnienia  wciągucałegoroku  szkolnego. 
Nieuleganałogom(palenietytoniu,piciealkoholu,używanie  narkotykówi 
środkówodurzających). 

3) Ocenędobrąotrzymujeuczeńmającydrobnepotknięciawzachowaniu,alepo zwróceniu
uwagireagujepozytywnie.  Może  mieć  do  10godzin 
nieusprawiedliwionych.Posiada3‐4spóźnieniawciągucałegorokuszkolnego. 

4) Ocenępoprawnąotrzymujeuczeń,któryspełniawarunkiuczniadobrego,ale 
mawięcejgodzinnieusprawiedliwionych (11‐15)iwięcejspóźnień(5‐6). 

5) Ocenęnieodpowiedniąotrzymujeuczeń,  który  nie  przestrzega  zasad 
zawartychw statucieszkoły,nieusprawiedliwia  godzinnieobecności,używawulgarnych 
słów, ulega nałogom, niereaguje na polecenia nauczycielii pozostałych pracowników 
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szkoły,niedbaomienieszkoły,wykazujebrakiwkulturze  osobistej,jestaroganckiwobec 
kolegówiinnychosób.  Jestbiernymczłonkiem 
zespołuklasowego.Nieprzestrzegaregulaminówwewnętrznych.Niewykazuje  chęci 
współpracy 
z wychowawcą.Ma16‐30godzinynieusprawiedliwione.Posiada7‐8spóźnień 
w ciągucałegorokuszkolnego. 

6) Ocenęnagannąotrzymujeuczeń,którywagaruje,  lekceważy  obowiązki  ucznia, 
wulgarniewyrażasiędokolegówipracowników  szkoły.Niszczy,dewastuje 
mienieszkoły.Popadawkonfliktyzprawem.Niewykazujepoprawymimo  zastosowanych 
przezszkołęśrodkówzaradczych.Mawięcejniż30godziny  nieusprawiedliwione. 
Posiadapowyżej9spóźnieńwciągucałegoroku szkolnego. 

 
5. Podstawowymźródłeminformacji o  zachowaniu ucznia  sąuwagi  zapisane w dziennikach 

iuwagiprzekazywaneprzezpracownikówszkoły. 
6. Przyustalaniuoceny  zachowaniabierzesiępoduwagęprzedewszystkimpostępowanie 

uczniaorazjegowysiłekwpracęnadsobą. 
7. Wychowawcaklasypowinienbyćnabieżącoinformowany 

owszelkichsprawachzwiązanychzzachowaniemuczniówtak,bymógł 
podejmowaćodpowiednieśrodkiwychowawcze idokonywać prawidłowejocenyucznia. 

8. Ocenapowinnabyćprzedyskutowanazuczniem. 
9. Wprzypadkachszczególnych,gdyuczeńniespełniawymogówregulaminu,awykazał 

sięzachowaniemzasługującymnauznanie,wychowawcamaprawopodwyższyćocenę 
(pomocwwypadkach,oddaniekrwi,wolontariat,itp.). 

10. Uczeń  zobowiązanyjestdo  usprawiedliwienia  nieobecnościw  ciągu  tygodnia 
poprzyjściudoszkoły. 

11. Ocenazachowanianiemożemiećwpływuna: 
1)  ocenyzzajęćedukacyjnych, 
2)  promocjędo klasyprogramowowyższejlubukończenieszkoły. 

 
12. Ocenazachowaniaustalonaprzezwychowawcęjestostateczna. 
13. Radapedagogicznamoże    podjąćuchwałęo  niepromowaniudo  klasyprogramowo 

wyższejlubnieukończeniu  szkołyprzezucznia,któremuwdanejszkole,conajmniej 
dwarazyzrzędu,ustalononagannąrocznąocenęklasyfikacyjnązachowania. 

 
§ 53 

 
1. Uczeńmożebyćnieklasyfikowany  zjednego,kilkulubwszystkichzajęćedukacyjnych, 

z powodunieobecności  ucznianazajęciachedukacyjnychprzekraczającej 
połowęczasuprzeznaczonego nate zajęciawszkolnymplanienauczania. 

2. Uczeńnieklasyfikowanyzpowoduusprawiedliwionejnieobecnościnajegoprośbęlub 
naprośbęjegorodzicówmożezdawaćegzaminklasyfikacyjny,zazgodą Rady Pedagogicznej. 

3. Nawniosekucznianiesklasyfikowanegozpowodunieusprawiedliwionej  nieobecności 
lubnawniosekjegorodziców(prawnychopiekunów)radapedagogicznamożewyrazić 
zgodęnaegzaminklasyfikacyjny. 

4. Egzaminy  klasyfikacyjneprzeprowadzanauczyciel  przedmiotuwobecności 
nauczycielawskazanego  przez  dyrektora  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć 
edukacyjnych 
w formiepisemnejiustnejzwyjątkieminformatyki,technologiiinformacyjnejizajęć 
laboratoryjnych,gdzieprzeprowadzasiętylkoczęśćpisemną. 

5. Terminegzaminu  klasyfikacyjnegouzgadnia  się  zuczniemlubjego  rodzicami 
(prawnymiopiekunami)jednakniepóźniejniżwdniupoprzedzającym  dzień 
zakończeniarocznychzajęćdydaktyczno–wychowawczych. 
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6. Z  przebieguegzaminównauczycielsporządzaprotokół,wystawiaocenę,z 
którązapoznajezdającego. 

7. Wprzypadkuegzaminuklasyfikacyjnegozprzedmiotu,któregouczeńnieuczyłsię  w szkole, 
egzamin  przeprowadza  komisja  powołana  przez  dyrektora  szkoły,który  zezwolił  na 
spełnianieprzezucznia  odpowiedniego  obowiązkuszkolnegolub 
obowiązkunaukipozaszkołą.Wskładkomisjiwchodzą: 
1) dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący w  szkole  inne  stanowisko  kierownicze‐ 

jakoprzewodniczącykomisji, 
2) nauczycielezajęć  edukacyjnych  określonych  w  szkolnym 

planienauczaniadlaodpowiedniejklasy. 
 

8. Przewodniczący  komisji  uzgadniaz  uczniem  orazjegorodzicami    (prawnymi 
opiekunami)liczbęzajęćedukacyjnych,zktórychuczeńmożezdawaćegzaminyw ciągujedneg
odnia. 

9. Wczasieegzaminuklasyfikacyjnegomogąbyćobecni‐wcharakterzeobserwatorów‐rodzice(p
rawniopiekunowie)ucznia. 

10. Zprzeprowadzonegoegzaminuklasyfikacyjnegosporządzasięprotokółzawierający 
w szczególności: 
1) imionainazwiskanauczycieli,awprzypadkuegzaminuklasyfikacyjnegoskład komisji, 
2) terminegzaminuklasyfikacyjnego, 
3) zadania(ćwiczenia)egzaminacyjne, 
4) wynikiegzaminuklasyfikacyjnegoorazuzyskaneoceny. 

 
11. Do  protokołu  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłąinformację  o  ustnych 

odpowiedziachucznia.Protokółstanowizałącznikdoarkuszaocenucznia. 
12. Uczeń,  któryzprzyczynusprawiedliwionych  nieprzystąpił  do  egzaminu  klasyfikacyjnego 

wwyznaczonymterminie,możeprzystąpićdoniegowdodatkowym 
terminiewyznaczonymprzezdyrektoraszkoły. 

 
§ 54 

 
1. Ustalonaprzeznauczycielaalbouzyskanawwynikuegzaminuklasyfikacyjnego  roczna 

(semestralna) 
ocenaklasyfikacyjnazzajęćedukacyjnychjestostateczna,z zastrzeżeniempkt2 i§55. 

2. Ustalonaprzez  nauczycielaalbouzyskanawwynikuegzaminu  klasyfikacyjnego 
niedostateczna  roczna(semestralna)ocenaklasyfikacyjnazzajęćedukacyjnychmoże 
byćzmienionawwynikuegzaminupoprawkowego,zzastrzeżeniem§55pkt1. 

3. Ustalonaprzezwychowawcęklasyrocznaocenaklasyfikacyjna  zachowaniajest 
ostatecznazzastrzeżeniem§55pkt2. 

 
§ 55 

   
1. Uczeńlubjegorodzice(prawniopiekunowie)mogązgłosićzastrzeżeniadodyrektora 

szkoły,jeżeliuznają,żeroczna(semestralna)ocenaklasyfikacyjnazzajęćedukacyjnych 
lubrocznaocenaklasyfikacyjna  zachowaniazostałaustalonaniezgodniezprzepisami 
prawadotyczącymitrybuustalaniatej  oceny.  Zastrzeżeniamogąbyć 
zgłoszonew terminiedo7dnipozakończeniuzajęćdydaktyczno‐wychowawczych. 

2. Wprzypadkustwierdzenia,żeroczna(semestralna)  ocenaklasyfikacyjna  zzajęć 
edukacyjnychlubrocznaocenaklasyfikacyjnazachowaniazostałaustalonaniezgodnie 
z przepisamiprawadotyczącymi  trybuustalaniatejoceny,dyrektorszkołypowołuje 
komisję,która: 
1) wprzypadkurocznej(semestralnej)ocenyklasyfikacyjnejzzajęćedukacyjnych  –
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przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  wformie  pisemnej 
i ustnej  oraz  ustala  roczną  (semestralną)ocenęklasyfikacyjnąz 
danychzajęćedukacyjnych, 

2) wprzypadkurocznejocenyklasyfikacyjnej  zachowania–ustalarocznąocenę 
klasyfikacyjną  zachowaniawdrodzegłosowaniazwykłąwiększościągłosów; 
przypadkurównejliczbygłosówdecydujegłosprzewodniczącegokomisji. 

 
3. Sprawdzian,októrymmowaw  pkt.2  przeprowadzasię  niepóźniejniżw  terminie5dni 

oddniazgłoszeniazastrzeżeń,  októrychmowaw  ust.1.Termin  sprawdzianu  uzgadnia 
sięzuczniemijegorodzicami(prawnymiopiekunami). 

4. Wskładkomisjiwchodzą: 
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęćedukacyjnych: 

a) dyrektorszkołyalbonauczycielzajmującywtejszkoleinnestanowisko  kierownicze–
jakoprzewodniczącykomisji, 

b) nauczycielprowadzącydanezajęciaedukacyjne, 
c) dwóch  nauczycieli  z  danejlubinnej  szkołytegosamego  typu, 

prowadzącychtakiesamezajęciaedukacyjne; 
2) wprzypadkurocznejocenyklasyfikacyjnejzachowania: 

a) dyrektorszkołyalbonauczycielzajmującywtejszkoleinnestanowisko  kierownicze–
jakoprzewodniczącykomisji, 

b) wychowawcaklasy, 
c) wskazany  przezdyrektora  szkoły  nauczyciel  prowadzący  zajęcia 

edukacyjnew danejklasie, 
d) pedagog,  
e) psycholog, 
f) przedstawicielsamorząduuczniowskiego, 
g) przedstawicielradyrodziców. 

 
5. Nauczyciel,októrymmowa  wust.4pkt.1lit.b,może  byćzwolnionyzudziału  wpracy 

komisjinawłasnąprośbęlubwinnych,szczególnieuzasadnionych 
przypadkach.W takimprzypadkudyrektorszkołypowołujeinnegonauczycielaprowadząceg
o  takie  samezajęcia  edukacyjne,ztym,  że  powołanienauczyciela    zatrudnionegow  innej 
szkolenastępujewporozumieniuzdyrektoremtejszkoły. 

6. Ustalonaprzezkomisjęroczna(semestralna)ocena  klasyfikacyjnazzajęć  edukacyjnych 
orazroczna  ocenaklasyfikacyjna  zachowania  niemożebyć  niższa  od  ustalonej wcześniej 
oceny.  Ocenaustalona  przezkomisjęjestostateczna,zwyjątkiem  niedostatecznej 
rocznej(semestralnej)  oceny  klasyfikacyjnejz  zajęćedukacyjnych, 
któramożebyćzmienionawwynikuegzaminupoprawkowego,zzastrzeżeniem§57 pkt1. 

7. Zprackomisjisporządzasięprotokółzawierającywszczególności: 
1) w przypadkurocznej(semestralnej)ocenyklasyfikacyjnejzzajęćedukacyjnych: 

a) składkomisji, 
b) terminsprawdzianu, 
c) zadania(pytania)sprawdzające, 
d) wyniksprawdzianuorazustalonąocenę; 

 
2) wprzypadkurocznejocenyklasyfikacyjnejzachowania: 

a) składkomisji, 
b) terminposiedzeniakomisji,  
c) wynikgłosowania, 
d) ustalonąocenęzachowaniawrazzuzasadnieniem. 

3) Protokółstanowizałącznikdoarkuszaocenucznia. 
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8. Doprotokołu,októrymmowawust.7,dołączasiępisemnepraceuczniaizwięzłąinformacjęo 
ustnychodpowiedziachucznia. 

9. Uczeń,któryzprzyczynusprawiedliwionychnieprzystąpiłdosprawdzianu,októrym  mowa  w 
ust.  2  pkt.  1,  w  wyznaczonymterminie,  możeprzystąpić  do  niego 
w dodatkowymterminie,wyznaczonymprzezdyrektoraszkoły. 

 
§ 56 

 
1. Uczeńotrzymujepromocjędoklasyprogramowo  wyższej,jeżelizewszystkich 

obowiązkowychzajęć  edukacyjnych,określonychwszkolnymplanienauczania,uzyskał 
roczne(semestralne)  ocenyklasyfikacyjnewyższeodocenyniedostatecznej, 
z zastrzeżeniem§52pkt14oraz§57pkt10. 

2. Uczeń,któryniespełniłwarunków  określonychwpkt1,nieotrzymuje  promocjiimoże 
powtarzaćtę samąklasę. 

3. Uczeń,którywwynikuklasyfikacjirocznejuzyskałz  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych 
średniąocenconajmniej4,75orazconajmniejbardzodobrąocenę 
zachowania,otrzymujepromocjędoklasyprogramowowyższejzwyróżnieniem. 

 
§ 57 

 
1. Uczeń,  który  w  wynikukońcoworocznejklasyfikacjiuzyskał  ocenę  niedostateczną 

z jednych  albo  dwóchobowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,może  zdawać  egzamin 
poprawkowyztychzajęć. 

2. Nauczyciel  przedmiotu,  z  którego  uczeń  otrzymał  ocenę 
końcoworocznąniedostateczną,jestzobowiązanyprzekazaćnapiśmiezakresmateriału,który
będzie obowiązywałnaegzaminiepoprawkowym. 

3. Egzaminpoprawkowyskładasięzczęścipisemnejorazustnej,zwyjątkiemegzaminu 
z muzyki,informatyki,techniki,wychowaniafizycznego,zktórychegzaminmaprzede 
wszystkimformęćwiczeńpraktycznych.Obejmujemateriałzcałegorokuszkolnego. 

4. Terminegzaminu  poprawkowego  wyznacza  dyrektor  szkoły  do  dnia  zakończenia 
rocznychzajęćdydaktyczno–wychowawczych.Egzaminpoprawkowyprzeprowadza 
sięwostatnim  tygodniu  feriiletnich.Egzamintrwa:jednągodzinęzegarową‐część 
pisemna,częśćustnado20minut. 

5. Egzamin  poprawkowy  przeprowadza  komisja  powołana  przez    dyrektora  szkoły.  W 
składkomisjiwchodzą: 
1) dyrektorszkołyalbonauczycielzajmującyinnestanowiskokierownicze‐jako 

przewodniczącykomisji, 
2) nauczycielprowadzącydanezajęciaedukacyjne‐jakoegzaminujący, 
3) nauczycielprowadzącytakie  same  lub  pokrewnezajęciaedukacyjne‐  jako 

członekkomisji. 
6. Zprzeprowadzonegoegzaminupoprawkowegosporządzasięprotokółzawierający: 

1) składkomisji, 
2) terminegzaminu, 
3) pytaniaegzaminacyjne, 
4) wynikegzaminu, 
5) ocenęustalonąprzezkomisję. 

 
7. Doprotokołuzałączasiępisemnepraceuczniaizwięzłąinformację  oustnych 

odpowiedziachucznia.Protokółstanowizałącznikdoarkuszaocenucznia. 
8. Uczeń,któryzprzyczyn  losowychnieprzystąpił  do  egzaminu  poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić doniegow dodatkowym terminie, określonym 
przezdyrektoraszkoły,niepóźniejjednakniżdokońcawrześniadanego roku. 
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9. Uczeń,  który  niezdał  egzaminu  poprawkowego,nie  otrzymuje  promocji  doklasy 
programowowyższej(nasemestrprogramowowyższy)ipowtarzaklasę. 

10. Uwzględniającmożliwościedukacyjneuczniaradapedagogicznamożejedenrazw 
ciągudanegoetapuedukacyjnegopromowaćdoklasyprogramowowyższej(semestru 
programowowyższego)ucznia,który  niezdał  egzaminupoprawkowegozjednych 
obowiązkowych  zajęćedukacyjnych,podwarunkiem,żeteobowiązkowezajęcia 
edukacyjnesą,zgodniezeszkolnymplanemnauczania,realizowane  wklasie 
programowowyższej(semestrzeprogramowowyższym). 

11. Jeżelirocznaocenaklasyfikacyjnazzajęćedukacyjnychuzyskanawwynikuegzaminupoprawk
owegozostałaustalonaniezgodniez  przepisamiprawadotyczącymitrybu 
ustalaniatejoceny,uczeńlubjegorodzice(prawniopiekunowie)  mogąwnieść 
zastrzeżeniawterminie5 dnioddniaprzeprowadzeniaegzaminu. 

 
 

RozdziałII 
Szkoładladorosłych(słuchacz

y) 
 

§ 58 
 

1. Dosłuchaczyszkółdladorosłychstosujesięodpowiednioprzepisy§45‐47,§50‐51. 
2. Wszkoledladorosłychzachowanianieoceniasię. 
3. Wszkoledladorosłychocenyklasyfikacyjneustala  się  wedługskali, 

októrejmowaw §51.Stanowiąone  podstawę  do  promowania  słuchaczy 
nasemestrprogramowowyższylubdo ukończeniaprzezniegoszkoły. 

4. Wszkołachdladorosłychsłuchaczjestpromowanypokażdymsemestrze. 
5. Słuchaczeszkółzaocznychotrzymująindeksy. 

 
 

§ 59 
 

1. Podstawąocenianiaiklasyfikowania  słuchaczywszkoledladorosłychsąegzaminy 
semestralne  przeprowadzone  z  poszczególnych  zajęć  edukacyjnych  określonych 
w szkolnymplanienauczania. 

2. Słuchaczzobowiązanyjestdowykonaniapojednejpracykontrolnejzewszystkichzajęćedukac
yjnychwnieprzekraczalnymterminieustalonymprzezdyrektoraszkoły. 

3. Do egzaminu  semestralnegodopuszcza  się  słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe 
konsultacje,przewidziane  wszkolnymplanienauczania,wwymiarzeco  najmniej50%czasu 
przeznaczonegonatekonsultacjeoraz  uzyskałzwymaganychprac 
kontrolnychocenypozytywne. 

4. Słuchacz,któryotrzymałz    pracykontrolnejocenęniedostatecznąjestobowiązany 
wykonaćdrugą  pracę  kontrolną,wterminieokreślonymprzez  nauczyciela.Warunkiem 
dopuszczeniado  egzaminusemestralnegojest  uzyskaniez  pracy    kontrolnejoceny 
pozytywnej. 

5. Słuchacz,któryzprzyczynusprawiedliwionych  nieprzystąpiłdoegzaminów  semestralnych 
wwyznaczonym  terminie,zdajeteegzaminywterminiedodatkowym, 
wyznaczonymprzezdyrektoraszkoły. 

6. Termindodatkowy,októrymmowawust.5powinienbyćwyznaczonypozakończeniu 
semestrujesiennegoniepóźniejniżdokońcalutegolubpozakończeniu  semestru 
wiosennegoniepóźniejniżdo31sierpnia. 

7. Egzaminsemestralnyzjęzyka  polskiego,języka  obcegoimatematykiskłada  sięzczęści 
pisemnejorazustnej.Zpozostałychzajęćedukacyjnychegzaminysemestralnezdaje 
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sięustniezzastrzeżeniem§60pkt.1. 
8. Semestralnyegzaminpisemnytrwa2godzinylekcyjne. 
9. Tematynapisemnyegzaminsemestralnyprzygotowujenauczycielprowadzący  zajęcia 

edukacyjneiprzedstawia  je  dyrektorowiszkoły  do  zatwierdzenia  na  7  dni 
przedegzaminami. 

10. Na  ustneegzaminysemestralne  nauczyciel  przygotowujezestawyegzaminacyjne 
zawierającepo 3 pytania,zadaniado rozwiązania, zatwierdzone  przez dyrektora szkoły. 

 
§ 60 

 
1. W  szkolepolicealnejsłuchaczzdajew 

każdymsemestrzeegzaminysemestralnew formiepisemnejzdwóchprzedmiotówzawodow
ychpodstawowych dlazawodu,w którymsiękształci. 

2. Wyboruprzedmiotówzawodowych,októrychmowawust.1,dokonujeRada  Pedagogiczna. 
Decyzjęwtejsprawienależypodaćdowiadomościsłuchaczyna pierwszychzajęciachwkażdy
msemestrze. 

 
§ 61 

 
1. Słuchaczszkołydladorosłychprowadzonej 

wformiezaocznejmożebyćzwolnionyz częściustnej 
egzaminusemestralnego,jeżelizczęścipisemnejtegoegzaminuotrzymał 
ocenęklasyfikacyjną,  conajmniejbardzodobrąorazwciągusemestrubyłaktywnyna 
zajęciach,azwymaganychćwiczeńiprackontrolnychuzyskałocenypozytywne. 

2. Zwolnienie,októrymmowawust.1,jestrównoznaczne  zezdaniemegzaminu 
semestralnegoiuzyskaniemconajmniejbardzodobrejocenyklasyfikacyjnejzdanych 
zajęćedukacyjnych. 

 
§ 62 

 
1. Słuchacz  szkołydladorosłychmoże  zdawaćegzamin  poprawkowy  wprzypadku 

uzyskanianiedostatecznejocenyzjednegoalbodwóchegzaminówsemestralnych. 
2. Egzaminypoprawkowemogąbyćprzeprowadzanepokażdymsemestrze. 
3. Egzaminpoprawkowyprzeprowadzanauczycielprowadzącydanezajęciaedukacyjne 

pozakończeniusemestrujesiennegowterminiedokońcalutegolubpozakończeniu 
semestruwiosennegowterminiedodnia31sierpnia. 

4. Egzaminpoprawkowyz  językapolskiego,językaobcegoi  matematyki,aw  szkole 
prowadzonejwformiezaocznej–równieżztychzajęćedukacyjnych,  zktórych  obowiązują 
pisemneiustneegzaminysemestralne,  składasięzczęścipisemnejoraz 
ustnej.Zpozostałychzajęćedukacyjnychegzaminzdajesięustnie. 

5. Egzamin  poprawkowy  nie  dotyczy  zajęć  edukacyjnych,  z  których  słuchaczowi 
wyznaczono  wmyśl§59ust.6dodatkowy  terminegzaminu,orazzajęć,zktórych 
przystępujeondoegzaminuklasyfikacyjnego. 

 
 

§ 63 
 

1. Słuchacz  szkołydladorosłych,  któryniespełniłwarunków  określonychw§  59  pkt  2‐4,  nie 
otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślonyzlistysłuchaczy. 

2. Słuchaczszkołydladorosłych,któryniezdałegzaminupoprawkowego,o  którymmowa 
w§62,nieotrzymujepromocjinasemestrprogramowo 
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wyższyizostajeskreślonyz listysłuchaczy. 
3. Dyrektor    szkoły  dla  dorosłych  może  wyrazić  zgodę  na  powtórzenie    semestru 

na pisemnywniosekuzasadniony  sytuacjążyciowąlubzdrowotną  słuchacza, 
złożonyw terminie7dnioddniazakończeniazajęćdydaktycznych. 

4. Słuchaczmożepowtarzaćsemestrjedenrazwokresiekształcenia 
wdanejszkole.W wyjątkowych 
przypadkachdyrektorszkołypozasięgnięciuopiniiRadyPedagogicznej 
możewyrazićzgodęnapowtórzenie semestruporazdrugiwokresiekształceniaw danejszkole. 

 
§ 64 

 
Słuchaczowi    szkoły dla dorosłych powtarzającemusemestr przed upływem 3  lat od daty 
przerwanianaukizaliczasięzajęciaedukacyjne,  zktórychuzyskałpoprzednio  ocenę 
klasyfikacyjnąwyższąod  niedostateczneji  zwalniasię    go    z  obowiązkuuczęszczaniana    te 
zajęcia. 

 
§ 65 

 
1. Słuchaczkończyszkołęponadgimnazjalną,jeżelinazakończeniesemestruprogramowo 

najwyższegouzyskałocenyklasyfikacyjnewyższeodcenyniedostatecznej. 
2. Świadectwo  ukończenia  szkoły  ponadgimnazjalnej  wydaje  szkoła,  którą 

ukończyłsłuchacz. 
3. Słuchacz  kończyszkołę  policealną  i  uzyskujetytułtechnika,jeżeli  nazakończenie 

semestruprogramowo  najwyższegouzyskaocenyklasyfikacyjne  wyższeod 
niedostatecznejizdaegzaminzprzygotowaniazawodowego. 

4. Warunkiisposóbprzeprowadzeniaegzaminuzprzygotowaniazawodowegookreślająodrębn
eprzepisy. 

 

 
EGZAMINYZEWNĘTRZNE 

 
§ 66 

 
1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – w 

okresie od maja do września  – zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez 
dyrektora CKE. 

2. Absolwent LO w 2015 roku przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje 
obowiązkowo: 

a. w części ustnej –egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z 
następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny,  

b. w części pisemnej  – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących 
przedmiotów:  język polski, matematyka, język obcy nowożytny(ten sam, 
który zdaje w części ustnej), 

c. w części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na 
poziomie rozszerzonym. 

3. Absolwent LO w 2015 roku może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu 
maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych. 

4. Absolwent  Technikum  w  2015  roku 
maprawoprzystąpićwdanymrokudoegzaminumaturalnego  zniewięcej 
niższeściuprzedmiotówdodatkowych. 

5. Dla  absolwenta  technikum  2015  roku 
egzaminmaturalnyzjęzykaobcegonowożytnegojakoprzedmiotuobowiązkowego 
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jestzdawanywczęściustnejiwczęścipisemnejztegosamegojęzyka. 
6. Egzamin  maturalnyzjęzyka  obcego  nowożytnegojakoprzedmiotudodatkowegomoże 

byćzdawanywczęściustnejalbowczęścipisemnej,albowobutychczęściach  przez 
absolwentów technikum w 2015 roku. 

7. Egzaminmaturalnywczęścipisemnejzprzedmiotów 
obowiązkowychjestzdawanyna poziomiepodstawowym  przez  absolwentów  technikum 
w 2015 roku. 

8. Dlaabsolwentów  technikum  w  2015  roku  do 
egzaminumaturalnegowczęściustnejzprzedmiotówobowiązkowych  nieokreśla 
siępoziomuegzaminu 

9. Dlaabsolwentów  technikum  w  2015  roku  do  egzaminumaturalnegowczęściustnej 
zprzedmiotówdodatkowychnieokreśla się poziomuegzaminu. 

10. Wprzypadkugdyabsolwent  technikum w  2015  roku  do wybrałnaegzaminiematuralnym 
wczęścipisemnejjako  przedmiot  dodatkowytensamjęzykobcynowożytny, 
któryzdawałjakoprzedmiot 
obowiązkowy,zdajetenjęzyknapoziomierozszerzonymtylkowczęścipisemnej. 

11. Absolwent  technikum w 2015  roku,któryzamierzaprzystąpić do egzaminu maturalnego 
składa pisemną deklaracjędotyczącąwyboru: 
1) przedmiotówzdawanychnaegzaminiematuralnym, 
2) tematuzjęzykapolskiegowczęściustnejegzaminumaturalnegowybranegoz 

listytematów, 
3) środowiska  komputerowego,  programów  użytkowych  oraz  języka 

programowaniaw przypadkuzdającychegzaminmaturalnyzinformatyki, 
4) poziomuegzaminumaturalnegowczęścipisemnejzprzedmiotówzdawanych 

jakododatkowe, 
12. Listatematówna  część  ustnąegzaminumaturalnegozjęzykapolskiego,októrejmowa 

w pkt11ppkt2,jestprzygotowanaprzeznauczycieli  danegoprzedmiotu  wterminiedo  10 
kwietnia  roku  szkolnego  poprzedzającego  rok  szkolny,  w  którym  jest 
przeprowadzanyegzaminmaturalny. 

13. Deklarację,októrejmowaw  pkt11,uczeń,któryzamierzaprzystąpićdoegzaminu 
maturalnegobezpośredniopoukończeniuszkoły,składaprzewodniczącemu  zespołu 
egzaminacyjnego.  Wstępnadeklaracjaskładana 
jestdodnia30września,a ostatecznadeklaracjado dnia 7  lutego  roku  szkolnego,w  którym 
zamierzaprzystąpićdoegzaminumaturalnego.  Absolwent,któryukończyłszkołęwe 
wcześniejszychlatach,możenieskładaćwstępnejdeklaracji. 

14. Uczeń LO, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, 
składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły), w 
terminie do 30 września wstępną pisemną deklarację. Termin złożenia deklaracji 
ostatecznej mija 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do 
egzaminu maturalnego. 

15. Absolwent  technikum w 2015  roku  składaprzewodniczącemu  zespołu egzaminacyjnego 
bibliografię  wykorzystywanądoopracowaniatematuniepóźniej 
niżna4tygodnieprzedterminem rozpoczęciaczęścipisemnejegzaminumaturalnego. 

16. Złożeniebibliografii  wterminieokreślonymwpkt13  jestwarunkiem  przystąpieniado 
częściustnejegzaminumaturalnegozdanegojęzyka. 

17. Wczasietrwaniaczęściustnejegzaminumaturalnegozjęzykapolskiego,językaobcego 
nowożytnego  zdawanego  przez  absolwent  technikum  w  2015  roku 
wsalimożeprzebywaćtylkojedenzdający. 

18. Egzaminmaturalny  zdawany  przez    absolwent  technikum  w  2015  roku  w 
częściustnejzjęzykapolskiegotrwaokoło25minutiskładasięz dwóchczęści: 
1) prezentacjitematuwybranegozlistytematów,októrejmowaw§66pkt9, 
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któratrwaokoło15minut, 
2) rozmowy  zdającego  z  zespołem  przedmiotowym,  która  jest  związana 

z prezentowanymtematem. 
15. Egzaminmaturalnywczęściustnejzjęzykaobcegonowożytnego  zdawany  przez    absolwent 

technikum  w  2015  rokujakoprzedmiotu  obowiązkowego 
ijakoprzedmiotudodatkowego,trwaokoło15minut.Zdającylosuje 
zestawzadańegzaminacyjnych.Zestawzadańegzaminacyjnychskładasię    z  trzech 
zadańsprawdzających  umiejętnośćtworzeniawypowiedziustnej,językowego 
zachowaniasięadekwatnegodosytuacjikomunikacyjnej 
orazprzetwarzaniatekstui materiałuikonograficznego. 
Zdającywtrakcietrwaniaegzaminuniemożekorzystaćz żadnychsłowników. 

16. W sali, w której odbywa się część ustna egzaminu z języka polskiego dla 
absolwenta LO w 2015 roku, może przebywać dwóch  zdających – jeden 
przygotowujący się do egzaminu i drugi udzielający odpowiedzi. 

17.  Wynikiuzyskanewczęściustnejegzaminumaturalnego  zprzedmiotów  dodatkowych 
niemająwpływunazdanieczęściustnejegzaminumaturalnego. 

18. Do  sali  egzaminacyjnej,w  którejjest  przeprowadzana  część  pisemnaegzaminu 
maturalnego,nie  możnawnosićżadnychurządzeńtelekomunikacyjnychani 
korzystaćz nichwtejsali.Dosaliegzaminacyjnej,wktórejjestprzeprowadzana  częśćpisemna 
egzaminumaturalnegonie  można  wnosić  materiałów  iprzyborów  pomocniczych 
niewymienionych  winformacjidyrektora  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej  ani 
korzystaćznichwtejsali. 

19. Przewodniczącyzespołuegzaminacyjnego  przerywaegzaminzdającegoi 
unieważniajegoegzaminmaturalnyzdanegoprzedmiotu wprzypadku: 
1) stwierdzenianiesamodzielnegorozwiązywaniazadańegzaminacyjnychprzez zdającego, 
2) wniesienialubkorzystaniaprzezzdającegowsaliegzaminacyjnej  zurządzenia 

telekomunikacyjnego  lubmateriałówiprzyborówpomocniczych 
niewymienionychw informacjidyrektoraKomisjiCentralnej, 

3) zakłóceniaprzezzdającegoprawidłowegoprzebieguczęściustnejlubczęści  pisemnej 
egzaminumaturalnego wsposób utrudniający pracę pozostałym zdającym. 

19. Absolwent  technikum  w  2015  roku  zdał 
egzaminmaturalny,jeżelizkażdegoprzedmiotuobowiązkowegootrzymał 
conajmniej30%punktówmożliwychdouzyskania. 

20. Wynikiuzyskanezprzedmiotów  dodatkowychniemająwpływunazdanieegzaminu 
maturalnego.  Wynikite  odnotowuje  się  na  świadectwie  dojrzałości  wraz  ze 
wskazaniempoziomuegzaminu. 

21. Absolwent LO w 2015  roku zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu z 
przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co 
najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do egzaminu 
maturalnego w części pisemnej z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego. 

22. Każdyuczeńszkoły,zdającywdanymrokuszkolnymegzaminzewnętrzny,otrzymuje 
nabieżąconiezbędneinformacjedotycząceproceduregzaminówzewnętrznych. 

23. Dyrektorszkoły,przeprowadzaszkoleniez zakresuprzestrzegania 
procedurnaegzaminachzewnętrznych.Pierwszeszkolenie  odbywa 
sięprzedpróbnąmaturą,drugieszkolenie  odbywa  sięwkwietniu.  Szkoleniem 
objęcisąuczniowieklasmaturalnych. 

24. Wychowawca  klasy  maturalnejjest  zobowiązany,  co  najmniej  dwa  razy  w  roku 
szkolnym,przypomniećuczniomzamierzającym  przystąpićdoegzaminów  zewnętrznychiich 
rodzicomproceduryobowiązującenaegzaminachzewnętrznych. 

25. Szkołaorganizuje  próbnąmaturę,próbneegzaminyustnezjęzykapolskiegoijęzyków 
obcychnowożytnychorazpróbnyegzaminpotwierdzającykwalifikacjezawodowe. 
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26. Wyniki  próbnych  egzaminów  są  przedstawiane  uczniomiichrodzicomoraz 
analizowaneprzezradępedagogiczną.  Szczegółowej  analiziepoddawane  sąrównież 
ostateczne wyniki egzaminów: maturalnego  i potwierdzającego  kwalifikacje  zawodowe, 
któreodbyłysięwminionym  rokuszkolnym.  Wnioskisąprzedstawiane 
maturzystomiichrodzicom. 

27. Wszelkiebieżąceinformacjezwiązanezegzaminamizewnętrznymisądostępnena 
szkolnejstronie  internetowej  wzakładce„Informacje  dla  maturzystów”  oraz  na 
szkolnejtablicyogłoszeń. 

   
   
 
 

EWALUACJAWEWNĄTRZSZKOLNEGOSYSTEMUOCENIANIA 
 

§ 67 
 

1. Wkażdymroku  szkolnym,  wII  semestrze,dyrektor  szkołyprzeprowadza    wśród 
uczniówankietęewaluacyjnąodnośniefunkcjonowaniaWSOwszkole. 

2. Napodstawieprzeprowadzonej  ankietyzostajedokonanaewaluacjaWSOna 
wrześniowymposiedzeniuRadyPedagogicznejwnowymrokuszkolnym. 

 
 
 

POSTANOWIENIAKOŃCOWE 
 

§ 68 
 

1. Każda  ze  szkół  wymienionych  w  §  1  ust.  3  używa 
pieczęciurzędowejzgodniez odrębnymiprzepisami. 

2. Nazwazespołuumieszczonajestnapieczęciurzędowej. 
3. Pieczęćurzędowaszkoływchodzącejw składzespołuniezawieranazwytegozespołu. 
4. Tabliceipieczęcieszkółwchodzącychw składzespołuzawierająnazwęzespołuinazwęszkoły. 
5. Zespółposiadasztandarwspólnydlawszystkichszkółwchodzącychwskładzespołu. 

 
 
 

§ 69 
 

1. Szkołaprowadziiprzechowujedokumentacjęzgodniezodrębnymiprzepisami. 
2. Zasadyprowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 
 

 
    § 70 
 

1. StatutSzkołyjestdostępnyudyrektoraszkoły,wbiblioteceszkolnej,nastronieinternetowejSzk
oły. 

 
 

ZatwierdzononaposiedzeniuRadyPedagogicznejwdniu18.09.2014roku. 


